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LOT 4. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA
D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT DE DIRECTIUS
Expedient 16/2018

1. Objecte de la licitació i assegurança
L'objecte del present plec es la contractació per part de la Xarxa Audiovisual Local S.L. com a
prenedor d'una assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques de les que civilment
sigui responsable l’Assegurat pels perjudicis causats a un tercer per l'entitat pública com a
conseqüència dels fets coberts i previstos en la present pòlissa o plec.
Activitat de l’Entitat o Societat:
La societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, del
desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en
concret les següents:
a) l'adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma,
de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat
intel·lectual i contingut de caràcter audiovisual, interactius i / o multimèdia, per satèl·lit,
cable i internet o qualsevol altre suport de difusió.
b) la prestació de serveis d'agenda de notícies i serveis de comunicació a les
administracions locals o altres, i en general als ens públics i privats.
c) la prestació de serveis de formació i d'assessorament a tercers en relació amb les
activitats anteriors.
d) i, en general, totes les activitats relatives a l'àmbit de la comunicació local. , Estant
l'assegurat legalment habilitat per al seu exercici i en compliment dels requisits que per a
l'exercici d'aquesta activitat s'exigeixen en cada moment.
Àmbit territorial:
La present pòlissa atorga cobertura a tot el món, a excepció de reclamacions presentades o
mantingudes dins de la jurisdicció dels Estats Units d'Amèrica, dels seus estats, províncies,
localitats, territoris o possessions i / o reclamacions presentades arreu del món però basades en les
lleis dels Estats Units d'Amèrica, dels seus estats, províncies, localitats, territoris o possessions.
Data de retroactivitat:
Il·limitada
Franquícia:
Sense franquícia
Límits d'indemnització 1.000.000 €
Límit d'indemnització agregat per període d'assegurança per al conjunt de les pèrdues sota totes les
cobertures i extensions combinades.
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Sublímit d'Indemnització per reclamació
Els següents sublímits d'indemnització agregats són per reclamació, formant part i no són en
addició al límit d'indemnització:
cobertura A.3:
Acció per responsabilitat comptable

50% límit d'indemnització amb un màxim 1.000 .000 €

Cobertura D :
Responsabilitat per pràctiques d'ocupació indegudes de l'entitat pública

250.000 €

Cobertura E:
Despeses de restitució d'imatge

100.000 €

Extensió:
Fiances civils-Responsabilitat comptable: 50%
límit d'indemnització amb un màxim

1.000.000 €

Extensió 3 .2
Pèrdua de documents

150.000 €

Extensió 3 .6
Despeses d'assistència psicològica

30.000 €

Extensió 3.7:
Multes administratives

60.000 €

Extensió 3.8:
Despeses d’Aval concursal

100.000 €

Sublímit d’Indemnització per assegurat
Els següents sublímits d’ Indemnització agregats son per assegurat, formen part i no son en addició
al límit d’indemnització:
Exclusió 4.4
Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra (b)
50.000 €
Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra (c)
150.000 €
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2. Cobertures principals
A. Responsabilitat davant de la entitat pública
A.1 Acció de retorn
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada contra un
assegurat per l'entitat pública en via de retorn per un acte o omissió incorrecte, així com el que
derivi del tràmit previ d'informació.
A.2 Acció per danys als seus béns i drets
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada contra un
assegurat per l'entitat pública per danys als seus béns i drets al·legant un acte o omissió incorrecte.
A. 3 Acció per responsabilitat comptable
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una investigació del Tribunal de Comptes
(o un altre òrgan fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) a un assegurat per un acte o
omissió incorrecte.
L'assegurador abonarà el s perjudicis cobert s en la present cobertura A.3 dins el sublímit
d'indemnització que s’estableix al punt 1.
B.

Responsabilitat davant de tercers

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per un tercer
contra un assegurat per un acte o omissió incorrecte.
C.

responsabilitat per pràctiques laborals indegudes de l'autoritat o personal

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per qualsevol
persona contra a autoritat o personal o administrador o directiu per pràctiques d'ocupació
indegudes.
D.

responsabilitat per pràctiques laborals indegudes de l'entitat pública

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per qualsevol
persona contra l'entitat pública per pràctiques d'ocupació indegudes.
L'assegurador abonarà els perjudicis coberts en la present cobertura dins el sublímit
d'indemnització que estableix l'apartat 7 de les condicions particulars.
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E.

Restitució d'imatge

L'assegurador abonarà - dins el sublímit d'indemnització indicat en les condicions particulars - les
despeses i honoraris raonables en què incorri l'assegurat, amb el previ consentiment per escrit de
l'assegurador, per a la contractació de serveis professionals externs de relacions públiques
(incloent-hi el cost de possibles emissions i publicacions), amb l'objecte de mitigar o restituir el
dany a la seva reputació a conseqüència d'una reclamació.
F. Defensa i assistència legal (apèndix I)
L'assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses d'investigació en què incorri l'assegurat
en l'àmbit de les cobertures de la pòlissa, sempre que els mateixos comptin amb el previ
consentiment per escrit de l'assegurador

3. Cobertures addicionals
3.1

Fiances

Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estenen expressament a les fiances que resultin d'una
reclamació presentada contra un assegurat durant el període d'assegurança per un acte culpós,
d'acord amb el que estableix l'epígraf 16 .1 1.
L'assegurador abonarà les fiances cobertes en e l apartat (b) de la definició 6.11 de "fiances" dins el
sublímit d'indemnització indicat al punt 1
La pèrdua de la fiança establerta per respondre d'una compareixença de l'assegurat, deguda a la
seva incompareixença, obligarà a aquest o al prenedor de la pòlissa al reintegrament de les
despeses que l'assegurador hagués pagat per aquest concepte. De la mateixa manera, i en cas de
ser decretada per un jutge o tribunal una responsabilitat penal pecuniària o si la reclamació no
estigués coberta sota aquesta pòlissa, l'assegurat o, si s'escau el prenedor de la pòlissa, està obligat
a reintegrar a l'assegurador la quantitat corresponent a la fiança prestada en cas que aquesta fiança
fos realitzada o hagués estat executada.
3.2

Pèrdua de documents

Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estenen expressament a la pèrdua dels documents de què:
i.

l'assegurat és legalment responsable, i

ii. que han estat destruïts, danyats, perduts, deformats, eliminats o extraviats durant el període
d'assegurança com a conseqüència d'un acte o omissió incorrecte de l'assegurat.
Els perjudicis inclouran les despeses raonables en què incorri l'assegurat, amb el consentiment
previ per escrit del assegurador, per a la substitució o restauració d'aquests documents, sempre
que:
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a) aquesta pèrdua o dany hagi tingut lloc mentre els documents estan sota la custòdia de
l'assegurat o de qualsevol altra persona a qui l'assegurat els ha confiat per raó de l'exercici
habitual de les seves funcions;
b)
els documents hagin estat prèviament objecte d'una recerca diligent per part de l'assegurat,
en els casos de pèrdua;
c)
l'import de la reclamació per aquests costos i despeses siguin acreditats mitjançant factures
justificants que quedaran en tot cas subjectes a l'aprovació d'una persona competent nomenada
per l'assegurador amb el consentiment de l'assegurat; i
d)
la reclamació no es degui a perjudicis originats per desgast, trencament i / o
deteriorament gradual, arna i altres animals, o qualsevol altra circumstància que quedi fora del
control del assegurat.
L'assegurador abonarà les pèrdues cobertes en la present extensió dins el sublímit
d'indemnització que estableix el punt 1.
3.3

Cònjuge i parella de fet

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en
actes culposos comesos pels assegurats i formulada contra el cònjuge o parella de fet legalitzada
de qualsevol assegurat, i l'objecte sigui obtenir la reparació del dany per mitjà dels béns que tenen
en comú.
3.4

Hereus, legataris, representants legals i drethavents

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en
actes culposos comesos pels assegurats i presentada contra hereus, legataris, representants legals i
drethavents dels assegurats morts o incapacitats jurídicament o declarats en concurs que hagin
sol·licitat una moratòria o una pròrroga de pagament.
3.5

Representants en entitats externes

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en
actes culposos comesos pels assegurats en la seva condició de representant de la entitat pública en
l'òrgan de govern d'una entitat externa.
La present extensió no s'aplica a les reclamacions presentades per la mateixa entitat externa, ja
sigui directament o per mitjà dels seus administradors, directius o càrrecs equivalents
La present extensió no s'aplica a qualsevol reclamació presentada directament per o per compte
de l'entitat externa o qualsevol dels seus administradors o directius, fideïcomissaris, gerent o càrrec
equivalent, excepte per:
(i)
aquelles reclamacions presentades en forma d'acció social sense la sol·licitud,
assistència o participació activa de la pròpia entitat externa o qualsevol dels seus administradors o
directius, fideïcomissaris, gerent o càrrec equivalent, o
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(ii)
aquelles reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes presentades per qualsevol
administrador o directiu, fideïcomissari, gerent o càrrec equivalent de l'entitat participada.
(iii)
aquelles reclamacions presentades per qualsevol assegurat en la qual pretengui una
indemnització o acció de repetició com a conseqüència directa d'una altra reclamació anterior que,
d'haver-se formulat contra l'assegurat, hagués estat coberta sota aquesta pòlissa;
(iv)
aquelles reclamacions presentades per qualsevol antic administrador o directiu o
autoritat o personal de l'entitat externa que, almenys durant els últims quatre anys previs a la data
en què la reclamació es presenta per primera vegada, no hagi prestat els seus serveis com a
administrador, membre de qualsevol comissió, conseller delegat, directiu, gerent o càrrec
equivalent degudament designat o consultor de l'entitat externa.
3.6

Despeses d'assistència psicològica

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les despeses d'assistència
psicològica incorregudes arran d'una reclamació presentada contra un assegurat durant el període
d'assegurança per un acte o omissió incorrecte de l'assegurat.
l'assegurador abonarà les despeses d'assistència psicològica dins el sublímit d'indemnització que
estableix el punt 1

3.7

Multes administratives

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les multes administratives
imposades als administradors o directius de la entitat pública en la seva condició de tal per un
organisme públic amb facultats inspectores o de control per raó d'una investigació.

o
o
o
3.8

La present extensió no inclou les multes que:
siguin de naturalesa civil o penal;
no siguin assegurables per llei; o
sent administratives, es derivin de l'incompliment o violació de la legislació tributària o fiscal.
Despeses d'Aval concursal

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les despeses d'aval concursal
incorregudes arran d'una reclamació presentada contra els administradors o directius durant el
període d'assegurança per un acte o omissió incorrecte.
l'assegurador abonarà les despeses d'aval concursal dins el sublímit d'indemnització que estableix
el punt 1.
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3.9

Període informatiu

En acabar el període d'assegurança d'aquesta pòlissa:
(i)
si el prenedor de la pòlissa declinés renovar aquesta pòlissa, el prenedor de la pòlissa té
dret, sense prima addicional, a un període informatiu de 12 mesos a comptar de la data de
cancel·lació o de la no renovació,
(ii)
si l'assegurador no oferís condicions de renovació, el prenedor de la pòlissa tindrà
igualment dret a un període informatiu gratuït de 12 mesos, no obstant el beneficiari de la pòlissa
podrà optar de forma addicional per a contractar les opcions de període informatiu que a
continuació es detallen i que es computarà des de la data de cancel·lació o de la no renovació:
(a) 24 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 100% de l'última prima total anual, o
(b) 36 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 150% de l'última prima total anual.
Si el prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu addicional que estableix el
paràgraf b) ha de sol·licitar per escrit i abonar la prima addicional dins dels 30 dies següents a la
data de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa.
El prenedor de la pòlissa no tindrà dret al període informatiu si (a) durant l'últim període
d'assegurança hagués tingut lloc un canvi de control; si (b) en aquest moment la prima total anual
de la pòlissa no hagués estat abonada; o si (c) el beneficiari de la pòlissa hagués renovat o
substituït aquesta pòlissa per una altra pòlissa que cobreixi totalment o parcialment els mateixos
riscos.
3.10

Període informatiu especial per antics assegurats

En cas de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa, qualsevol assegurat que, amb anterioritat al
venciment del període d'assegurança , hagués cessat com assegurat per qualsevol motiu, excepte
per raó d'inhabilitació, suspensió, o apartament de la funció pública o per raó d'un canvi significatiu
, tindrà dret de forma automàtica a un període informatiu de quatre (4) anys, sense prima
addicional, per reclamacions presentades en contra en la seva condició de assegurat .
4. Exclusions

L’assegurador no respondrà davant de cap pèrdua derivada de:

4.1 Actes dolosos o criminals
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
(a) beneficis o avantatges als que, legalment, l’assegurat no tingués dret; o
(b) actes dolosos, fraudulents, deliberadament antijurídics, tipificats com a delicte o falta, o que
siguin voluntàriament contraris a la llei, comesos per qualsevol assegurat.
Les exclusions (a) i (b) anteriors s'aplicaran únicament quan aquestes conductes siguin així
establertes per sentència o admeses per declaració escrita o verbal de l' assegurat . En aquests
casos, l’assegurat i el beneficiari de l'assegurança solidàriament reemborsaran a l'assegurador totes
les despeses incorregudes fins a la sentència o declaració.
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Així mateix i a efecte de les exclusions (a) i (b) anteriors els actes, errors o omissions d'un assegurat
no s'imputen a un altre assegurat.
4.2 Fets o circumstàncies coneguts i procediments anteriors
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
(a) qualsevol fet o circumstància, real o suposada, coneguda l’assegurat que, amb anterioritat a la
primera data d'efecte d'aquesta pòlissa , 1 assegurat hagués pogut raonablement preveure que
donaria lloc a una reclamació ; o
(b) qualsevol procediment o reclamació iniciats o presentats amb anterioritat a la primera data
d'efecte d'aquesta pòlissa o que estiguessin pendents a la data esmentada, o les que derivessin
de o en la qual es al·legués, en tot o en part, fets ja al·legats en aquest procediment o
reclamació anterior o pendent;
Per "procediment" s'entendrà qualsevol procediment civil, penal, administratiu o qualsevol
investigació o inspecció oficial, arbitratge o sentència judicial.

4.3 Patents / Secrets comercials
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'apropiació o ús indegut de
secrets comercials o en la infracció de patents.
Per "secret comercial" s'entén aquella informació de la qual es derivi un valor econòmic
independent, real o potencial, pel simple fet de no ser generalment coneguda, i que altres
persones, amb els mitjans correctes, no puguin comprovar fàcilment aquesta informació per
obtenir un avantatge econòmic de la seva divulgació o ús.

4.4 Conducta abusiva
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi o sigui atribuïda a:
(a) l'arrest, detenció, persecució o empresonament il·lícites;
(b) la calúmnia, injúria o qualsevol classe de difamació; o
(c) la persecució il·lícita, abús de poder, prevaricació i qualsevol acte susceptible de ser tipificat com
a delicte contra l'Administració Pública.
No obstant això, i per al només supòsit que durant el període d'assegurança es formuli per primera
vegada una reclamació contra l' assegurat fonamentada en algun dels supòsits que preveu l'apartat
(b) i (c) anterior, queda expressament convingut que:
(i) respecte a l'apartat (b) l’assegurador reemborsarà a assegurat les despeses (que preveu la
definició 6 .1 5 " pèrdua " (ii) a (v)) en què aquesta hagi incorregut raonablement en el procediment
judicial si l' reclamació és desestimada per resolució judicial ferma fins a un sublímit
d'indemnització de 50.000 euros.
(ii) respecte a l'apartat (c) l’assegurador reemborsarà a assegurat les despeses (que preveu la
definició 6 .1 5 " pèrdua (ii) a (v)) en què aquesta hagi incorregut raonablement en el procediment
judicial si l' reclamació és desestimada per resolució judicial ferma fins a un sublímit
d'indemnització de 150.000 euros.

9

4.5 Danys corporals i danys materials
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
(a) una lesió física, malaltia, malaltia, defunció o qualsevol altre detriment de la integritat física; fins
i tot si deriva d'un "xoc" nerviós precedent, estrès o angoixa emocional, malaltia mental; o
(b) el dany o destrucció causat de forma directa o indirecta de propietats tangibles, inclosa la
pèrdua d'ús de les mateixes.
Aquesta exclusió no s'aplicarà a : (i) les reclamacions per pràctiques laborals indegudes l'objecte
de les quals sigui la reparació d'un dany moral o trastorn emocional , o (ii) a les despeses de
defensa fins a un màxim de 50.000 Euros .
4.6 Exclusió de riscos concrets
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a :
(a) la vaga, disturbis o qualsevol forma de desordre civil;
(b) 1 robatori o furt;
(c) el foc o incendi, o
(d) catàstrofes naturals.
4.7 Guerra / Terrorisme
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a una guerra (ja sigui declarada o
no), acte terrorista, activitat bel·licosa, militar o de guerrilla, actes de sabotatge, ús de la força de
les armes, o hostilitats.

4.8 Manca o inadequació d'assegurances
1 reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'omissió, falta de manteniment o
posada en vigor d'una cobertura d'assegurança obligatòria.
4. 9 Contaminació
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:
(a) la presència, descàrrega, vessament, alliberament, migració o escapament de substàncies
tòxiques o contaminants, ja siguin reals, suposats o amenizas dels mateixos; o
(b) qualsevol obligació de prevenció, evitació o reparació que incumbeixi a l’assegurat per virtut
de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, o de la normativa que
la desplegui; o radiacions ionitzants i contaminació nuclear de qualsevol classe.
4.1 0 Plans d'ocupació
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la infracció de qualsevol
obligació, deure o responsabilitat de l' assegurat en relació amb plans o fons de pensions, plans de
beneficis, plans d'estalvis per a la jubilació o qualssevol altres programes de incentius o avantatges
per autoritats o personal .
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4.1 1 Responsabilitat contractual
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a una garantia o responsabilitat
assumida o acceptada per l’assegurat per acord o sota contracte , llevat que l’assegurat hagués
igualment incorregut en aquesta responsabilitat encara que no hagués existit l'acord o contracte.

4.1 2 Responsabilitat per serveis públics concrets
Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda al funcionament i l'activitat
d'hospitals, centres de salut, i, en general, serveis d'assistència sanitària i de protecció civil, centres
de gent gran, dipòsits municipals, centres de detenció, aeroports, així com estacions de tren o
autobusos.

4.1 3 Plans d'empleat
Una reclamació per qualsevol violació de qualsevol deure o obligació que estableix qualsevol
legislació o norma que reguli els plans o fons de pensions d'empleats, plans de beneficis a
empleats, plans d'estalvis per a la jubilació d'empleats o programes de participació en beneficis.

4.1 4 Procediments per acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció en el Sector Públic o qualssevol altres reestructuracions de plantilles d'empleats o
treballadors públics
Una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes que sol·liciti una indemnització legal per
acomiadament o qualsevol altra reestructuració de plantilla d'empleats o treballadors públics
5. Altres condicions
5.1 Avís i notificació de reclamacions
L’assegurat ha de comunicar per escrit a l' assegurador qualsevol reclamació tan aviat com sigui
possible i en tot cas dins el termini màxim de set dies d'haver-la conegut.
L’assegurat pot enviar a l’assegurador aquestes comunicacions per fax, correu electrònic o correu
postal, sent en aquest últim cas, la data de la tramesa la qual s'entendrà com a data de notificació.
Així mateix, s'entén i s'acorda que, dins d'aquest deure de comunicació, l’assegurat proporcionarà
la mínima informació imprescindible que permeti al assegurador conèixer les circumstàncies i
conseqüències de la reclamació .
5.2 Circumstàncies que raonablement puguin donar lloc a una reclamació
Si durant el període d'assegurança, l’assegurat tingués coneixement de circumstàncies que
raonablement puguin donar lloc a una reclamació , l' assegurat pot escriure a l' assegurador
comunicant aquestes circumstàncies i facilitant una descripció de les raons per les quals cal esperar
una reclamació , juntament amb tots els detalls relatius a les dates i a les persones implicades.
En cas que l’assegurador accepti aquesta notificació de circumstàncies, qualsevol reclamació que
posteriorment es presenti contra l’assegurat i que estigui basada en aquestes circumstàncies
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s'entendrà com notificada en el moment en què l’assegurat les va posar per primera vegada en
coneixement dl’assegurador .
5.3 Comunicació:
A excepció del que indica l'apèndix I, totes les comunicacions, sol·licituds o peticions
proporcionades per aquesta pòlissa seran per escrit i hauran de remetre per cadascuna de les parts
a les adreces indicades a les Condicions Particulars i document identificatiu del risc .
5.5 Reclamacions interrelacionades:
Aquelles reclamacions derivades de, o basades en, (a) diversos actes culposos que siguin iguals,
relacionats o continus, o (b) en diversos actes culposos resultants d'un nucli comú de fets, s'han de
considerar una única reclamació a l'efecte d'aquesta pòlissa, amb independència que aquestes
reclamacions impliquin o no als mateixos demandants, assegurats o causes legals.
En cas que l’assegurat notifiqués una reclamació d'acord amb el que disposa aquesta pòlissa,
qualsevol reclamació posterior que (a) es derivi de o es basi en fets al·legats en una reclamació
prèviament notificada, o (b) que s'al·legui un acte culpós igual o relacionat amb qualsevol altre acte
culpós al·legat en una reclamació prèviament notificada, es considerarà realitzada i comunicada en
el moment en què l' assegurat va comunicar la reclamació anterior i s'entendrà com la mateixa
reclamació .
5.6 Defensa i liquidació :
Llevat que s'acordi expressament el contrari, l’assegurat haurà oposar-se i defensar-se de qualsevol
reclamació . L’assegurador podrà participar plenament en la defensa i en la negociació de qualsevol
acord transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar lloc al pagament de qualsevol
quantitat sota aquesta pòlissa. L’assegurador acceptarà com a raonable i necessària la designació
de diferents direccions jurídiques si això fos requerit a causa de la concurrència d'un conflicte
d'interessos entre els assegurats .
L’assegurat únicament incorrerà en despeses de defensa amb el previ consentiment per escrit de
l’assegurador , no podent ser el mateix denegat o retardat de forma injustificada. Sense perjudici
d'això, s'estableix que els assegurats podrà triar el despatx d'advocats independent de la consola
legal pre-aprovat que consta a la secció 1 "La seva cobertura: el que cobrim" perquè porti el seu
defensa.
Mai seran de càrrec de l'a segurador les despeses en què pugui incórrer l' assegurat per a la seva
defensa si ha conferit la seva representació o defensa als serveis jurídics de l' entitat pública
(Advocats de l'Estat, lletrats de comunitat autònoma o equivalent) .
5.7 Avançament de despeses:
L’assegurador anticiparà els despeses de defensa , despeses de restitució d'imatge (Cobertura D) ,
despeses d'investigació o fiances coberts, en excés de la franquícia aplicable , en els quals hagués
incorregut 1 assegurat amb motiu d'una reclamació i amb antelació a la resolució final d'aquesta
reclamació presentada contra l' assegurat . No obstant això, l’assegurador no anticiparà els
despeses de defensa , despeses de restitució d'imatge (Cobertura D) , despeses de recerca , fiances
i els despeses d'aval concursal quan: (a) l’assegurador hagués rebutjat la cobertura en pòlissa de la
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reclamació ; (b) en particular, amb motiu d'una reclamació en la qual s'hagués declarat el secret de
sumari, total o parcial, de tal manera que l’assegurador no pugui determinar si es tracta de
qüestions cobertes o no cobertes per aquesta pòlissa en relació amb cada assegurat , o ( c )
aquestes bestretes excedeixin el límit d'indemnització o qualsevol sublímit d'indemnització
aplicable.
Si l' assegurador i l’assegurat no arriben a un acord sobre les quantitats que han de ser anticipades,
es procedirà a la bestreta de les que l’assegurador determini que són raonables i adequades, fins
que s'acordi o s'estableixi una altra quantitat diferent en virtut d'aquesta pòlissa. L’assegurador es
reserva el dret d'exigir el reemborsament dels imports anticipats en cas que, i en la mesura que,
posteriorment es determini que l’assegurat no tenia dret a aquest pagament.
L’assegurador abonarà o reemborsarà les despeses anteriorment citats així com qualssevol altres
coberts sota aquesta pòlissa prèvia presentació de factures o justificants de pagament prou
detallats .
5.8 Consentiment:
Els assegurats no admetran o assumiran cap responsabilitat, negociaran o tancaran un acord o
liquidació, no recorreran davant d'una sentència o resolució o incorreran en despeses o imports
coberts en aquesta pòlissa per una pèrdua o derivats d'una reclamació , sense el previ
consentiment exprés per escrit de l’assegurador . Únicament aquelles responsabilitats, acords o
liquidacions, sentències, resolucions i despeses o imports coberts per la present pòlissa aprovats
per l’assegurador seran indemnitzables d'acord amb els termes del present contracte.
L’assegurador no denegarà sense motiu justificat el seu consentiment a qualsevol acord o fallada
estipulat sempre que hi hagi pogut intervenir efectivament en la defensa de la reclamació i en la
negociació de qualsevol acord o liquidació.
Aquest requeriment no es considera d'aplicació per a qualsevol despesa de defensa incorregut en
relació amb les cobertures de la pòlissa per un despatx d'advocats independent de la consola legal
pre-aprovat que consta a la secció 1 "La seva cobertura: el que cobrim" .
L’assegurador es reserva el dret d'investigar, dirigir les negociacions, i, amb el consentiment per
escrit de l’assegurat (qui no podrà denegar ni retrassar de manera injustificada), liquidar o
transaccionar qualsevol reclamació .
5.9 Subrogació i recobrament:
L’assegurador , en cas d'haver realitzat qualsevol pagament sota aquesta pòlissa, se subrogarà en
tots els drets i accions de l' assegurat per tal de recobrar el pagat.
L’assegurat haurà de cooperar amb l’assegurador en l'exercici de la seva dret de subrogació i
l’assegurat no realitzarà cap acte o omissió en perjudici de l'esmentat dret.
Qualsevol quantitat recuperada en excés del pagament total per part de l’assegurador serà
retornada a cada assegurat un cop deduït el cost incorregut per l’assegurador a aquesta
recuperació .
A la seva discreció, l’assegurador podrà renunciar per escrit a qualsevol dels drets que estableix
aquest apartat, quedant acordat de forma expressa que l’assegurador no exercirà els seus drets de
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recobrament davant d'un assegurat respecte d'una reclamació , excepte en aquells casos en els que
es pugui establir que la conducta especificada en l'Exclusió 4.1 "Actes intencionats" resulta
aplicable a aquesta reclamació ja dit assegurat .
5.10 Assignació: :
En el cas que una reclamació al·legui qüestions cobertes i no cobertes sota aquesta pòlissa (o el seu
valor excedeixi el límit d'indemnització o els sublímits d'indemnització ), els assegurats i
l’assegurador realitzaran els seus majors esforços per establir una assignació justa i apropiada de
qualssevol pèrdues prenent en consideració les implicacions legals i financeres atribuïbles a
esdeveniments coberts i no coberts per aquesta pòlissa.
5.11 Àmbit temporal :
S'entén i s'acorda que la cobertura d'aquesta pòlissa s'atorgarà únicament respecte d'aquelles
reclamacions presentades per primera vegada contra els assegurats durant el període
d'assegurança (o, si escau, durant el període informatiu ), per qualsevol acte culpós que hagués
tingut lloc amb posterioritat a la data de retroactivitat .
Per a qualsevol entitat administrativa dependent , aquests actes han d'haver estat comesos
posteriorment a la data en què l'entitat es converteixi o s'hagi convertit en una entitat
administrativa depenent ei anteriorment a la data en la qual l'entitat deixi de ser o hagi deixat de
ser una entitat administrativa dependent .
Per a qualsevol entitat externa , aquests actes han d'haver estat comesos posteriorment a la data
en què l'entitat es converteixi o s'hagi convertit en una entitat externa i anteriorment a la data en la
qual l'entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat externa .
5.12 Concurrència d'assegurances
Quan qualsevol dels riscos coberts per aquesta pòlissa en el període pactat ho estigués també per
un altre assegurador , l’assegurador indemnitzarà únicament aquella part de la pèrdua l'import
sobrepassi la quantitat assegurada en l'altre contracte d'assegurança i únicament pel que fa a
l'excés. En el cas que l'altra pòlissa estigui subscrita com assegurança específica d'excés per sobre
dels límits disposats en aquesta pòlissa, la indemnització serà abonada íntegrament fins al límit
pactat.
S'acorda expressament que la cobertura atorgada per aquesta pòlissa per a qualsevol pèrdua sota
l'Extensió març . 5 "Representants en entitats externes " s'aplicarà en excés de qualsevol
assegurança en vigor de l' entitat externa així com de qualsevol indemnització disposada per la
entitat externa .
5.13 Canvi de control :
En el cas que durant el període d'assegurança tingués lloc un canvi de control que afectés al
prenedor de la pòlissa , la cobertura atorgada en aquesta pòlissa s'aplicarà únicament a aquells
actes o omissions incorrectes comesos amb anterioritat a la data en què va tenir lloc aquest canvi i
aquesta pòlissa quedarà automàticament resolta al terme del període d'assegurança .
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En el cas que durant el període d'assegurança tingués lloc un canvi de control que afectés a una
entitat externa , la cobertura atorgada per aquesta pòlissa quedarà automàticament resolta
respecte a aquest entitat externa.
5.14 Encapçalats, plurals i definicions:
Les capçaleres de cada paràgraf s'han inclòs únicament a efectes de conveniència i no presten cap
significat al contracte. Les paraules destacades en aquesta pòlissa en negreta i cursiva, ja apareguin
en singular o en plural, tenen un significat especial i la seva definició ha estat inclosa a la secció
"Definicions" o en les condicions particulars d'aquesta pòlissa.
5.15 Sol·licitud individualitzada:
En atorgar la cobertura d'aquesta pòlissa a un assegurat , l’assegurador s'ha basat en la sol·licitud
que forma la base de la cobertura i que queda incorporada a aquesta pòlissa passant a formar part
de la mateixa.
En relació amb aquesta sol·licitud , cap declaració o informació en poder d'un assegurat s'imputarà
a un altre assegurat a efectes de determinar l'existència de cobertura respecte a una reclamació
presentada contra dit un altre assegurat .
5.16 Exempció de responsabilitat:
Els serveis que presti un tercer a un assegurat en connexió amb les cobertures i extensions
d'aquesta pòlissa li són directament prestats a l' assegurat en la seva condició de client d'aquest
tercer sense la supervisió o control per part de l’assegurador . En virtut de l'anterior, l’assegurador
no pot garantir la prestació d'aquests serveis professionals i no assumeix cap responsabilitat o cap
altra conseqüència que es derivi de la prestació o falta de prestació de serveis per aquest tercer.
5-.17 Legislació aplicable al contracte d'assegurança
La legislació aplicable al contracte d'assegurances és l'espanyola en vigor. En particular, serà
d'aplicació la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança i la resta de normativa
sectorial.
D'acord amb el que estableix l'article 81.1 del Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, es fa
constar expressament la no aplicació de la normativa espanyola en matèria de liquidació d'entitats
asseguradores.
6. Definicions
6.1

Per "acte culpós"

s'entendrà qualsevol acte o omissió incorrecte (Cobertures A i B) i qualsevol pràctica d'ocupació
indeguda (Cobertura C).
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6.2

per "Acte o omissió incorrecte"

s'entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligents o culposos, d'obligacions
o deures de l'assegurat, així com declaració inexacta o incerta, trencament de la confidencialitat
deguda (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, les vulneracions de normes relatives a la
protecció de dades) que tinguin lloc exclusivament en l'exercici de les seves funcions i
responsabilitats com a autoritat o personal, o administrador o directiu de l'entitat pública.
6.3

per "Entitat pública"

s'entendrà el prenedor de la pòlissa i les seves entitats dependents.
6.4

Per "administrador o directiu" s'entén:

a)
tota persona física, remunerada o no, degudament nomenada o elegida d'acord amb
la Llei i els estatuts que bé es denomini Administrador, Conseller, Director o Gerent, que ostenti
funcions d'alta direcció i govern en l'entitat pública, així com tota persona física , representant
permanent de persona jurídica administradora de l'entitat pública, o tota persona física
degudament nomenada o elegida, d'acord amb una legislació estrangera, per a càrrecs similars.
b)
t oda autoritat o personal que de facto o en la pràctica ostenti funcions d'alta direcció
de l'entitat pública o tot empleat la responsabilitat sigui establerta per un tribunal en qualitat
d'Administrador o Directiu de l'entitat pública.
6.5

Per "assegurat"

s'entendrà:
(i)
qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança es
converteixi en autoritat o personal de l'entitat pública, però únicament en relació amb l'exercici de
la seva autoritat o funcions.
(ii)
la entitat pública, únicament en relació amb una reclamació per pràctiques d'ocupació
indegudes (Cobertura D).
(iii)
qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança es
converteixi en administrador o directiu.
(iv)
qualsevol persona amb contracte en pràctiques al servei de l'entitat pública, únicament en
relació amb una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes.
El terme "assegurat" no inclou a cap persona externa a l'entitat pública.
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6.6

Per "autoritat o personal"

s'entendrà qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a l'entitat pública
mitjançant una relació de caràcter continuat regida pel dret públic o privat (funcionaris de carrera,
funcionaris interins, pàg ersonal laboral i personal tècnic) així com els càrrecs electes i els càrrecs
polítics.
6.7

Per "canvi de control"
s'entendrà:

(i)
En relació amb el prenedor de pòlissa:
(a) el prenedor de la pòlissa es fusiona amb qualsevol altra entitat; (b) una persona física o
jurídica, o grup de persones físiques i / o jurídiques que actuen en concert, adquireixen el dret a
exercir més del 50% del dret de vot a les juntes d'accionistes del prenedor de la pòlissa o controlen
el nomenament dels consellers amb capacitat per a exercir la majoria dels drets de vot en els
consells d'administració o similar òrgan d'administració del prenedor de la pòlissa; (c) es produeix
la intervenció de la gestió del prenedor de la pòlissa per processament de l'assegurat, per ili
legalització del partit polític en el govern de l prenedor de la pòlissa o per qualsevol altra raó; (d) o
bé es trobi en causa de dissolució, va declarar ació del concurs o liquidació.
(i)
En relació amb una entitat externa:
a)
una persona física o jurídica, o grup de persones físiques i / o jurídiques que actuen en
concert, adquireixen el dret a exercir més del 50% del dret de vot a les juntes d'accionistes de
l'entitat externa o controlen el nomenament dels consellers amb capacitat per exercir la majoria
dels drets de vot en els consells d'administració o similar òrgan d'administració de l'entitat externa;
b)
que es trobi en causa de dissolució, declaració del concurs o liquidació de l'entitat externa.
6.8

Per "documents"

s'entendrà tot document de qualsevol naturalesa, incloent dades informàtiques i informació
electrònica o digitalitzada.
El terme "documents" no inclou diners ni altres instruments negociables, ni els registres dels
mateixos.
6.9

Per "entitat dependent"

s'entendrà qualsevol entitat, corporació o institució de dret públic sotmesa al control, decisió i tutela
del prenedor de la pòlissa, o bé qualsevol entitat jurídica en què, a la data d'efecte de la present
pòlissa o amb anterioritat, el beneficiari de la pòlissa ostenti el dret legal de triar o nomenar la
majoria del seu consell d'administració o similar òrgan de govern.
La definició "entitat dependent" no inclou cap entitat (i) que hagués fet una oferta pública de les
seves accions o cotitzi en una borsa o mercat de valors, (ii) que sigui una institució financera, o (iii)
els fons propis siguin negatius a la data d'efecte de la primera anualitat de pòlissa i següents
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períodes d'assegurances. Una entitat cessarà de ser una entitat dependent quan deixin de ser
aplicables qualssevol de les condicions anteriors.
6.10

Per "entitat externa"

s'entendrà qualsevol entitat de dret públic o dret privat en què l'entitat pública tingui una
participació o interès suficient com per nomenar un representant en el seu òrgan de govern
(incloent, a títol enunciatiu però no limitador, les societats públiques, fundacions públiques,
consorcis o universitats públiques).
La definició "entitat externa" no inclou o na entitat: (i) els fons propis siguin negatius a la data
d'efecte de la primera anualitat de pòlissa i següents períodes d'assegurances; (b) que sigui una
institució financera.
6.11

Per "fiances"
s'entendrà:
(a)
la constitució de les fiances civils que hagin estat imposades a un assegurat per
decisió judicial per garantir eventuals responsabilitats civils;
(b)
la constitució de fiances civils requerides en les actuacions prèvies a l'exigència de
responsabilitat comptable de conformitat amb el que estableix l'article 47 de la Llei
7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.
(c)
les despeses en què un assegurat incorri amb motiu de la constitució i
manteniment de les fiances imposades en causa penal per decisió judicial per garantir
la seva llibertat provisional;
(d)
així com, la constitució de la caució que un assegurat presti, en substitució de les
mesures cautelars acordades per un jutge d'acord amb el que estableixen els articles
746 i 747 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

6.12

Per "despeses d'assistència psicològica"

s'entenen els honoraris professionals de psicòleg en què incorri l'assegurat, amb el nostre
consentiment previ per escrit, a fi de rebre atenció psicològica com a conseqüència d'una
reclamació.
6.13

Per "despeses d'aval concursal"

s'entendran les despeses necessàries i raonables en què un administrador o directiu incorri legal i
personalment, amb el previ consentiment per escrit de l'assegurador, amb motiu de la constitució i
manteniment d'aval que pogués el jutge acceptar en substitució d'un embargament prèviament
ordenat contra tal administrador o directiu de conformitat amb l'article 48.3 de la Llei Concursal
(Llei 22/2003, de 9 de juliol) en el procés concursal del prenedor de la pòlissa.
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6.14

Per "despeses de defensa"

s'entendran l us honoraris, costes i despeses raonables en què l'assegurat hagués incorregut, amb
el previ consentiment per escrit de l'assegurador, per a la defensa, recurs i / o transacció d'una
reclamació presentada contra l'assegurat.
6.15

Per "despeses d'investigació"

s'entenen els honoraris, costes i despeses raonables (diferents de les despeses de defensa) en els
quals l'assegurat hagués incorregut, amb el previ consentiment per escrit de l'assegurador, per
complir amb l'obligació legal de comparèixer en un una investigació.
6.16

Per "investigació"

s'entendrà:
(ii) qualsevol actuació duta a terme pel Tribunal de Comptes (o un altre òrgan fiscalitzador de
comptes d'una comunitat autònoma) amb l'objecte de fiscalitzar comptes o contractes o
investigar i exigir responsabilitat comptable de l'assegurat;
(iii) qualsevol altra diligència, investigació o inspecció, degudament iniciada per un organisme
públic amb facultats inspectores o de control, per analitzar els assumptes de l'entitat pública o
d'un assegurat en la seva condició de tal en l'entitat pública però l'objecte no sigui declarar
legalment responsable .
S'entén que una "investigació" té lloc quan un assegurat estigui obligat a comparèixer o sigui
identificat per escrit per l'esmentat organisme públic com a objecte d'una diligència, investigació o
inspecció.
6.17

Per "pèrdua"

s'entendran qualsevol:
(i)
perjudici;
(ii)
despesa s de restitució d'imatge (Cobertura D);
(iii) despesa s de defensa (Cobertura F);
(iv) despesa s de recerca (Cobertura F); o
(v)
despeses d'assistència psicològica; i
(vi) pagament efectuat per l'assegurador sota qualsevol extensió de la pòlissa.
El terme "pèrdua" no inclou:
a. tributs, impostos o taxes o qualsevol exacció parafiscal;
b. els danys no compensatoris, incloent els danys punitius o danys que tinguin caràcter
sancionador o exempleritzant;
c. les multes i sancions, llevat de les multes administratives cobertes en l'Extensió;
d. caucions o avals, a excepció del que es disposa en l'apartat (d) de la definició 6.11 de "fiances";
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e. les despeses i costos incorreguts per al compliment d'una ordre, garantia o acord de satisfer
danys o compensacions no monetàries;
f. els salaris, hores extres, honoraris, retribucions de qualsevol assegurat o altres costos fixos de
l'entitat pública;
g. qualssevol altres sumes pagadores d'acord amb qualsevol directriu de contribució econòmica o
qualsevol requeriment o notificació d'aportacions emès per un òrgan regulador de plans o fons de
pensions; i
h. qüestions no assegurables per llei.
6.18

Per "període informatiu"

s'entendrà el període de temps durant el qual queda ria n cobertes les reclamacions que hagi n
estat presentada s per primera vegada durant aquest període de temps en relació amb un acte
culpós comès o suposadament comès amb posterioritat a la data de retroactivitat i amb
anterioritat al venciment de l'últim període d'assegurança.
6.19

Per "perjudici"

s'entendrà qualsevol suma que l'assegurat estigui legalment obligat a pagar segons l'entitat
pública (en el cas de Cobertura A) o a un tercer (en el cas de les Cobertura B i C) o a un altre
assegurat (en el cas de Cobertura C) com a conseqüència d'una resolució
ferm en via
administrativa o una resolució judicial ferma contra un assegurat, o com a conseqüència d'una
transacció celebrada per l'assegurador amb el consentiment de l'assegurat.
6.20

Per "pràctica d'ocupació indeguda"

s'entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades:
(i)
l'assetjament sexual o moral a la feina ( "mobbing"), incloent la suposada creació d'un
ambient de treball que afavoreixi l'assetjament o fustigació;
(ii)
la discriminació il·legal a la feina (incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la que
sigui per raó d'edat, sexe, raça, origen, religió, idioma, ideologia o opció política, orientació o
preferències sexuals, embaràs o discapacitat);
(iii)
la violació o incompliment de la normativa vigent de protecció de dades personals en
l'àmbit del treball;
(iv)
el libel, la difamació, la humiliació o la causació d'un dany emocional, totes elles en
connexió amb la relació de treball,
(v)
la invasió de la privacitat directament relacionada amb una al·legació d'assetjament
sexual, moral, discriminació de qualsevol classe o represàlies a la feina;
(vi)
la privació il·lícita d'oportunitats professionals o l'avaluació laboral negligent;
(vii)
la no aplicació de polítiques i procediments adequats en relació amb un dels punts
anteriors;
comeses per un assegurat enfront d'un altre respecte a una relació de treball present o
passada d'aquesta persona amb l'entitat pública.
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6.21

Per "reclamació"

s'entendrà:
(i)

qualsevol requeriment escrit presentat per qualsevol persona física o jurídica, diferent
del prenedor de la pòlissa, d'una entitat dependent o d'un altre assegurat sol·licitant una
indemnització econòmica per un acte o omissió incorrecte ;
(ii)
la iniciació de qualsevol procediment (incloent-hi el procés d'informació prèvia de l'article
69.2 LRJPAC en cas de reclamacions per part de l'entitat pública) per raó d'un acte o omissió
incorrecte, independentment de la jurisdicció davant la qual s'hagi iniciat el procediment;
(iii) la iniciació de qualsevol procediment en reclamació d'una indemnització econòmica per
una pràctiques d'ocupació indegudes, amb independència de la jurisdicció davant la qual
s'hagi iniciat el procediment; o
(iv) la iniciació d'una investigació, encara que únicament respecte a la Cobertura F
(v)
pel que fa únicament a l'Extensió de "Despeses d'aval concursal", qualsevol notificació
judicial ordenant l'embargament de béns i drets dels administradors o directius del
prenedor de la pòlissa de conformitat amb l'article 48.3 de la Llei Concursal (Llei 22/2003, de
9 de juliol) .
La definició de reclamació no inclou la incoació de cap classe de procediment sancionador o
disciplinari.
6.22

Per "sol·licitud"

s'entendran tots i cada un dels qüestionaris signats, juntament amb els annexos, i qualsevol altra
informació que hagués estat facilitada a l'assegurador amb motiu de la subscripció de la present
pòlissa, o de qualsevol pòlissa anterior a la que aquesta succeeixi en el temps.
6.23

Per "tercers"

s'entendrà qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions:
El terme "tercer" no inclou: (i) al cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d'un assegurat, així
com qualsevol altre familiar que convisqui amb l'assegurat; ni (ii) a qualsevol altra entitat persona
jurídica de la que l'assegurat o les persones amb el grau d'afectivitat o parentiu abans esmentat
siguin membres del seu òrgan de govern.
Mediació de les assegurances
En sessió celebrada el 12 de setembre del 2018, el Conseller Delegat de la Xarxa Audiovisual Local,
SL, ha aprovat la proposta d’acord d’adhesió al servei de mediació d’assegurances del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que fou
adjudicat a Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L, i per tant, Ferrer&Ojeda Correduria de
Seguros, SL passa a tenir la condició de Mediador de Xarxa Audiovisual Local, SL
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En conseqüència, els licitadors hauran de tenir en compte que la mediació de les pòlisses serà
gestionada per la corredoria Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, SL, i la remuneració per aquests
serveis serà a càrrec de l’entitat/s adjudicatària/es.
Efecte de la pòlissa
01-07-2019
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