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I. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 01. Objecte d'aquest plec
Aquest Plec de prescripcions tècniques té com objecte establir les condicions de
cadascuna de les dues pòlisses d'assegurances que tot seguit es detallen com a lots
objecte de licitació:
Lot 1 – Vida.
Lot 2 – Responsabilitat civil patrimonial.
En les prestacions d'aquestes pòlisses d’assegurances, especialitzades i adaptades a les
necessitats dels ens locals i contractades centralitzadament pel CCDL, que actua en
qualitat de prenedor del lot 2, i per les entitats locals adherides com a prenedores del lot
1, s'assenyalen tot seguit en els set epígrafs següents els capitals, riscos i garanties de les
cobertures amb les corresponents primes de remuneració de la companyia, i es fixen a
més a més les condicions generals d’execució que amb les de caràcter complementari o
bé addicionals, es determinin en els posteriors contractes basats per les entitats locals
destinatàries
Clàusula 02. Vinculació amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars
La vinculació d'aquest Plec de prescripcions tècniques amb el de clàusules
administratives particulars es basa, per una part, en les regles del procediment del
desenvolupament de la licitació d'acord amb la legislació de contractes del sector públic
i, per l'altre, de tots aquells aspectes de l'execució de les prestacions en cadascuna de les
corresponents pòlisses, de conformitat amb la les peculiaritats de la normativa específica
d'assegurances i la modulació que de les mateixes s'estableixi en el clausulat del propi
plec administratiu.
II- LOT 1. CONDICIONS DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE VIDA PER ALS
ENS LOCALS DE CATALUNYA

LOT 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LES PRESTACIONS D’UNA
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE VIDA PER ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
Clàusula 03. Objecte de l’assegurança
L'objecte del present plec és la contractació de la pòlissa marc d’assegurança col·lectiva
de vida i invalidesa pel personal funcionari i laboral, personal, alts càrrecs i regidors i
qualsevol altra persona, dels ens públics adherits al Consorci de Desenvolupament Local
de Catalunya.
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Clàusula 04. Subjectes de la contractació.
Assegurador: L’entitat asseguradora oferent que resulta adjudicatària del present
concurs haurà d’estar inscrita en el Registre Administratiu d’entitats asseguradores i
reasseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb
l’autorització precisa en el ram oportú.
Prenedor de l’assegurança: l’ens públic que s’adhereixi a l’Acord marc
Assegurats: Compon el col·lectiu a assegurar les persones que a continuació
s’assenyalen:
Col·lectiu A: Funcionaris. La totalitat del personal que presti servei actiu de l'entitat local.
S’entén a aquest efecte com a servei actiu la situació del personal integrat per l'entitat
local mitjançant una relació de serveis professionals i retribuïts, sempre que aquesta
relació estigui originada mitjançant nomenament reial provat per òrgan competent.
Col·lectiu B: Contractats Laborals. La totalitat del personal que presti servei actiu de
l'entitat local. S'entén a aquest efecte com a servei actiu la situació del personal integrat
en l'entitat local mitjançant una relació de serveis professionals i retribuïts, sempre que
aquesta relació estigui originada mitjançant contracte de treball.
Col·lectiu C: Corporació, la totalitat de Regidors i Funcionaris d'Ocupació de l’ens públic.
Col·lectiu D: D'altres que puguin existir en alguna Entitat Pública vinculada.
Composa el col·lectiu assegurat la totalitat dels empleats públics que exerceixen funcions
retribuïdes al prenedor de l’assegurança. Essent el col·lectiu assegurat: empleats públics,
s’inclouen els funcionaris de carrera, els funcionaris interins, el personal laboral (ja sigui
fix, per temps indefinit o temporal o qualsevol altre modalitat prevista per l’Estatut dels
Treballadors), el personal eventual i el personal estatutari.
Respecte als funcionaris de carrera, es troben inclosos a l’assegurança els que es trobin
en les situacions administratives de servei actiu, serveis especials, servei en altres
Administracions Públiques o en excedència, per qualsevol de les seves modalitats, així
com en qualsevol altre de les situacions administratives que puguin regular als
funcionaris de carrera.
S’entenen també inclosos a l’assegurança les persones que en el futur, dins del període
de duració del contracte d’assegurança, s’incorporin en qualsevol de les condicions
anteriorment assenyalades, i s’adhereixin a la pòlissa.
Es considerarà inclòs a la pòlissa a la totalitat del personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la seva vinculació amb el Prenedor que, en funció de la seva
situació, hagués d’estar de forma efectiva inclòs a la pòlissa i independentment de la
situació en la que es trobin (en alta laboral, en incapacitat temporal, en procés de
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reconeixement d’incapacitat permanent, en situació de suspensió de contracte per
qualsevol de les circumstàncies previstes en la legislació, etc.).
Mantindrà la condició d’assegurat de la pòlissa que es contracti l’empleat públic que
causi baixa en la seva prestació de serveis retribuïts per esgotament del període màxim
d’incapacitat temporal, mantenint en conseqüència la cobertura vigent fins que es
produeixi una resolució definitiva de la Seguretat Social o Organisme competent sobre la
seva situació.
En conseqüència, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a
membre del grup assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida
pel prenedor.
Així mateix es fa expressament constar que la cobertura s'atorgarà, per a tots els riscos,
sense limitació d'edat sempre que es trobin en actiu al servei de l'entitat local
Igualment es fa constar que queda també assegurat el personal amb discapacitat que
presti servei al prenedor.
No es pretén que s’indemnitzi aquest personal per les seves limitacions en l’activitat,
grau de discapacitat o grau de limitacions en l’activitat prèvies, però si que tingui plena
cobertura per la resta de circumstàncies o contingències.
Beneficiaris:
En cas d’Invalidesa Permanent o Gran Invalidesa serà beneficiari de l’assegurança el propi
assegurat.
En cas de defunció de l’assegurat tindran la condició de beneficiaris les persones que
cada assegurat hagi designat i, en defecte de designa, els hereus de l’assegurat.
Per tant, es convé expressament que el prenedor renuncia a la facultat de designació de
beneficiari per la percepció de les prestacions d’aquest contracte concedint-la amb tota
la seva eficàcia i de forma permanent als assegurats de la pòlissa.
Per aquest fet, la revocació de la designació de beneficiaris efectuada amb anterioritat
correspondrà als assegurats.
El prenedor, una vegada adjudicada la present licitació, procedirà a comunicar als
assegurats la companyia asseguradora i les condicions del nou contracte subscrit. Al
temps, els informarà de la conveniència de que els Assegurats actualitzin la seva
designació de beneficiaris.
Clàusula 05. Definicions prèvies.
Pòlissa
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part
integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions
tècniques de responsabilitat que regeixen per a aquesta contractació. Així com les
"condicions particulars", les "clàusules especials" i les "actes" o "suplements" que
s'emetin a la mateixa per complementar-la o modificar-la.
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Prima
El preu de l'assegurança.
El càlcul de la prima neta es realitza aplicant les taxes que resultin de l’adjudicació, tenint
en compte el conjunt de cobertures contractades, capitals assegurats, condicions
d'assegurament, nombre d'assegurats, i altres condicions pactades que consten a la
pòlissa, de manera que la variació en qualsevol d'aquestes condicions determinarà la
corresponent modificació de la prima.
El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin de legal aplicació en cada
moment, que sumats a la prima neta, donen com a resultat la prima total.
Sinistre
Tot fet que hagi produït la defunció o la invalidesa de l'assegurat, sempre que sigui
objecte d'aquest contracte d'assegurança i posi en joc les garanties de la pòlissa de
conformitat als termes i condicions pactats.
Garanties i capitals assegurats.
Les garanties i capitals assegurats per Assegurat són, amb caràcter mínim, els establerts
en el Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de treball per al personal laboral i
personal funcionari de l’ens local, que s'identificarà a la descripció del risc.
Les garanties, capitals assegurats i, en general, tots els elements constitutius de la pòlissa
són els exigits per l'esmentat Conveni Col·lectiu, o les que determini l’ens local
contractant entre les cobertures de la pòlissa marc, que podran ser diferents per a cada
col·lectiu.
Consideració d’invalidesa permanent i establiment del grau:
Per a la qualificació com a Invalidesa Permanent i la determinació dels seus graus
s’aplicaran les condicions establertes en les disposicions del règim de Seguretat Social o
el que correspongui en funció de la relació jurídica que tingui l’assegurat amb el
prenedor de l’Assegurança.

Clàusula 06. Cobertures de la pòlissa marc i definicions
a) Assegurança sobre la vida per cas de mort (Defunció per qualsevol causa)
En cas de defunció de l’Assegurat per qualsevol causa, la companyia indemnitzarà el
capital Assegurat per aquesta garantia.
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Als efectes de la pòlissa que es contracti es fa expressament constar que, per tots els
Assegurats, haurà de quedar cobert el risc de suïcidi des del primer moment de la seva
inclusió a l’assegurança.
b) Invalidesa permanent absoluta (IPA)
Es considerarà com a Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol professió o ofici
derivat d’un accident o malaltia la situació física previsiblement irreversible i
determinant de la total ineptitud de l’Assegurat pel manteniment permanent de
qualsevol professió o ofici remunerats.
Aquesta garantia serà automàticament reconeguda per l’Asseguradora quan sigui
declarada per l’Organisme competent de la Seguretat Social.
No obstarà pel pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet
que la situació d’Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol professió o ofici sigui
revisable per agravació o milloria, en els termes de la legislació vigent.
En el supòsit que un treballador al que se li reconegués una Incapacitat Permanent
Absoluta coberta per la pòlissa i, en conseqüència, hagués estat indemnitzat per la
pòlissa, es reincorporés a l’Administració Pública convocant d’aquest concurs en virtut de
la revisió abans citada, procedirà la seva inclusió en la pòlissa en els termes previstos en
el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i funcionari vigent en cada moment però no
podrà ser indemnitzat novament per la mateixa garantia i/o per la/les mateixa/es causes
que van determinar la indemnització.

c) Invalidesa permanent total per la professió habitual derivada per qualsevol causa (
IPT)
Es considerarà invalidesa total la situació física irreversible, provocada per qualsevol
causa i independentment de la voluntat de l’assegurat, que determina la total incapacitat
d’aquest per a l’exercici de la seva professió habitual o d’una activitat laboral similar
pròpia de la seva formació o coneixements professionals
Aquesta garantia serà automàticament reconeguda per l’Asseguradora quan sigui
declarada per l’Organisme competent de la Seguretat Social.
No obstarà pel pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet
que la situació d’Incapacitat Permanent total sigui revisable per agravació o milloria, en
els termes de la legislació vigent.
En el supòsit que un treballador al que se li reconegués una Incapacitat Permanent total
coberta per la pòlissa i, en conseqüència, hagués estat indemnitzat per la pòlissa, es
reincorporés a l’Administració Pública convocant d’aquest concurs en virtut de la revisió
abans citada, procedirà la seva inclusió en la pòlissa en els termes previstos en el
Conveni col·lectiu del personal laboral i funcionari vigent en cada moment però no podrà
ser indemnitzat novament per la mateixa garantia i/o per la/les mateixa/es causes que
van determinar la indemnització.
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d) Gran Invalidesa per accident o malaltia (GI).
Es considerarà com a Gran Invalidesa la situació d’un treballador afectat d’incapacitat
permanent que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita
l’assistència d’una altre persona per portar a terme els actes més essencials de la vida.
Aquesta garantia serà automàticament reconeguda per l’Asseguradora quan sigui
declarada per l’Organisme competent.
No obstarà pel pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet
que la situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agravació o millora, en els termes
de la legislació vigent.
En el supòsit que un treballador al que se’l reconegués una Gran Invalidesa coberta per
la pòlissa i, en conseqüència, hagués estat indemnitzat per la pòlissa, es reincorporés a
l’Administració Pública convocant d’aquest concurs en virtut de la revisió abans citada,
procedirà la seva inclusió a la pòlissa en els termes previstos en el Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral i funcionari vigent en cada moment, però no podrà ser indemnitzat
novament por la mateixa garantia i per la/les mateixa/es causes que van determinar la
indemnització.
Clàusula 07. Àmbit territorial de cobertura
S’estableix com a àmbit territorial, l’àmbit mundial.
Clàusula 08. Condicions d’adhesió a l’assegurança
La inclusió a la pòlissa que s’emeti, per tot el col·lectiu a assegurar, serà automàtica
doncs es tracta d’una pòlissa objectiva tant en el que es refereix als elements subjectius
que la integren com pel que fa referencia a les garanties i capitals assegurats ( on cada
Ens Públic fixarà els que estimi)
Per tant, no existiran condicions d’adhesió a l’assegurança de cap classe, no essent
necessària per cap assegurat, la complementació de butlletí d’adhesió, declaració d’estat
de salut ni requisit mèdic o d’adhesió.
Clàusula 09. Riscos exclosos
Les exclusions que, amb caràcter màxim, s’aplicaran a la pòlissa que s’emeti seran les que
a continuació s’indiquen i amb la mateixa redacció.
No existeixen exclusions de cobertura en cap de les garanties de la pòlissa com a
conseqüència de malalties generades o accidents ocorreguts amb anterioritat a l’entrada
en vigor de la pòlissa.
a) Per la garantia de defunció per qualsevol causa, les exclusions de la pòlissa seran com
a màxim les següents:
- Els riscos qualificats d’extraordinaris, segons legislació vigent en cada moment pel
Consorci de Compensació d’Assegurances, atès que aquests riscos seran abonats per
aquesta entitat. Igualment, en quant als riscos qualificats com a extraordinaris , no
tindran la cobertura per la pòlissa els danys que el Consorci de Compensació
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d’Assegurances no cobreixi en compliment d’alguna de les normes establertes en la
seva reglamentació vigent en la data d’ocurrència del sinistre.
b) Per les garanties d’incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa les
exclusions de la pòlissa seran com a màxim les següents:
- Els sinistres provocats intencionadament per l’assegurat o qualsevol lesió auto
infligida.
- La participació de l’assegurat en actes delictius, duels o baralles sempre que, en
aquest últim cas, no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament
de persones o béns.
- Els ocorregut a conseqüència de guerra civil o internacional.
- Les conseqüències de la reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva.
- Els sinistres derivats d’embriaguesa habitual o droga dicció (en aquest cas, quan no
estigui prescrita mèdicament) i sempre que el jutge dictamini l’existència
d’alcoholisme i/o toxicomania.
- Els riscos qualificats d’extraordinaris, segons legislació vigent en cada moment pel
Consorci de Compensació d’Assegurances, atès que aquests riscos seran abonats per
aquesta entitat. Igualment, en quant als riscos qualificats com a extraordinaris , no
tindran la cobertura per la pòlissa els danys que el Consorci de Compensació
d’Assegurances no cobreixi en compliment d’alguna de les normes establertes en la
seva reglamentació vigent en la data d’ocurrència del sinistre.
Clàusula 10. Riscos extraordinaris
Els riscos extraordinaris sobre les persones estaran coberts pel Consorci de Compensació
d’Assegurances, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
A tal efecte es considerarà que la pòlissa que es contracti portarà incorporat recàrrec a
favor del Consorci de Compensació d’Assegurances per la cobertura de danys directes en
les persones com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris.
Clàusula 11. Criteris que han de regir en cas de sinistre i pagament de les
indemnitzacions
1. Per a la contingència de defunció per qualsevol causa es considera com data
d’ocurrència del sinistre la data de defunció.
2. Per l’assegurat, i a efectes de la indemnització a percebre per un sinistre d’Incapacitat
permanent total, absoluta o Gran invalidesa, serà suficient amb la presentació del
Dictamen, Resolució o Sentència ferma de l’Organisme Oficial competent atorgant-la o
reconeixent-la.
3. Per aquest col·lectiu queda expressament establert que es considerarà com a data del
sinistre la data dels efectes econòmics per la que s’atorgui o reconegui l’incapacitat.
4. La Companyia, una vegada rebuda la documentació completa del sinistre i a partir
d’aquesta data, queda obligada a abonar la indemnització que correspongui en el termini
màxim de set dies laborables.
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En qualsevol dels casos, regirà l’establert als articles 18 i 20.3 de la Llei 50/1980, del 8
d’octubre, de Contracte d’Assegurança.
Clàusula 12. Operativa de l’assegurança i sistema d’administració del contracte
La prima de la primera anualitat d’assegurança serà la prima d’adjudicació calculada en
base a les dades aportades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i, en el seu cas,
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
El licitador aportarà a la seva oferta la tarifa de primes per edat actuarial, i cobertura
La tarifa de primes s’incorporarà al contracte d’assegurança.
En cas de renovació de l’assegurança el prenedor, a l’inici de cada una de les següents
anualitats d’assegurança, aportarà a l’empresa adjudicatària un quadre del personal per
edats.
El càlcul de la prima de renovació s’efectuarà aplicant al quadre del personal per edats, la
tarifa de primes ofertades en el concurs per cobertura o garantia.
Es fa expressament constar que les indemnitzacions s'ajustaran al que estableix la pòlissa
contractada per l’ens Públic.
En cas que s'acordés un increment de les indemnitzacions o cobertures contractades, es
procediria a incrementar la prima corresponent en la proporció que resulti d'aplicar la
tassa resultant d’aquesta licitació sobre les cobertures i capitals contractats.
L'efecte de la cobertura serà immediat des de la data en què que es comunica l'entrada
en vigor del nou Conveni o dels acords i per a tot el personal al que afecti la modificació,
fos quina fos la seva situació laboral en aquest moment (en alta laboral, en incapacitat
temporal , en situació de suspensió de contracte per esgotament del període màxim
d'incapacitat
temporal).
La relació d'assegurats s'aporta sempre als efectes de càlcul i informatiu però no amb
caràcter limitador doncs integra el col·lectiu a assegurar el detallat en la clàusula
corresponent.
Clàusula 13. Altres condicions que regiran en el contracte que es subscrigui
En el cas que l’Ens Públic tingués prèviament una pòlissa, el traspàs de la mateixa es
produirà en bloc, per a la totalitat del col·lectiu a assegurar i independentment de la seva
situació laboral en el moment del traspàs (efecte inicial de la pòlissa).
En conseqüència el traspàs serà efectiu per a tot el personal, estigui en alta laboral, amb
proposta d'incapacitat permanent sigui del tipus que sigui, en baixa per incapacitat
temporal, per invalidesa provisional, per incapacitat laboral transitòria, en situació de
suspensió del contracte, tramitant expedient d'incapacitat permanent, etc.
De la mateixa manera, en cas que l’Ens Públic no tingués una pòlissa prèviament, el
col·lectiu a assegurar es farà també en bloc d’acord amb el que s’especifica a l’article 2
(Subjectes de la contractació)
Dins del període estipulat com a duració del contracte es mantindran totes les garanties
concertades no podent la companyia asseguradora rescindir la pòlissa sigui quin sigui el
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número de sinistres que es produeixin i les quanties de les corresponents
indemnitzacions, respectant els límits en cada cas senyalats per cada sinistre.
Clàusula 14. Confidencialitat
- L’adjudicatari queda obligat a tractar les dades de caràcter personal amb la finalitat
exclusiva de la realització de les prestacions objecte del contracte.
En conseqüència, les dades esmentades no podran ser objecte de cap tractament
destinat a fins diferents a la prestació del contracte.
Totes les dades facilitades, en qualsevol tipus de suport, es trobaran protegides, amb
estricta aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i de més legislació que sigui d’aplicació, reservant-se el prenedor la
facultat d’inspecció del seu compliment.
Així mateix, l’adjudicatari quedarà obligat a aplicar a les dades personals les mesures de
seguretat, del nivell que correspongui, en aplicació de l’establert en la precitada Llei i en
qualsevol altre normativa que resulti d’aplicació.
- Una vegada realitzada la prestació del contracte l’adjudicatari retornarà al prenedor els
suports on es trobin recollides les dades proporcionades per ell durant l’execució del
mateix.
- L’empresa adjudicatària i el personal encarregat de la realització de les tasques
guardarà secret professional sobre tota la informació, documents i assumptes als que
tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, estant obligat a no fer
públiques les dades que puguin conèixer com a conseqüència o amb ocasió de la seva
execució, inclús després de finalitzar el termini contractual.
- Qualsevol tractament de dades que no s’ajusti al disposat en aquest Plec serà causa
específica de resolució contractual, sense prejudici de l’exclusiva responsabilitat de
l’adjudicatari enfront a tercers i enfront al prenedor i/o assegurats o beneficiaris i de la
seva obligació de rescabalament dels danys i perjudicis que pogués irrogar.
- L’adjudicatari haurà de declarar expressament que coneix quedar obligat al compliment
del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i demés legislació que sigui d’ aplicació en aquesta matèria i es
comprometen explícitament a formar i informar al seu personal en les obligacions que
de tals normes dimanen.
- L’adjudicatari es compromet a no donar informació ni dades proporcionades pel
prenedor per qualsevol altre ús no previst en el present Plec o en el Plec de Clàusules
Administratives. En particular, no proporcionarà sense autorització expressa escrita del
prenedor còpia dels documents o dades a terceres persones.
Clàusula 15. Efecte de la cobertura
L’efecte de cobertura s’estableix en el moment en que es produeix cada alta a l’Acord
Marc.
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Cada adhesió a la pòlissa marc tindrà caràcter anual i el període de vigència serà
l’estipulat en el contracte d’adhesió, a comptar des de les 0 hores de la data d'adhesió,
amb independència que l’acord marc venci. És a dir, l’adhesió s’haurà de fer dintre del
període de vigència de l’acord marc, i la pòlissa i cobertura resultant de l’adhesió feta,
tindrà una durada d’un any independentment que l’acord marc venci en l’impàs.
Clàusula 16. Prima anual
S’estableixen les següents condicions de tarifa de primes, a millorar per el licitador
d’acord al Plec de Prescripcions Administratives:
Per a la cobertura de Mort:

Número d’Assegurats
Fins a 10
De 11 a 40
De 41 fins a 100
De 101 fins a 300
De 301 fins a 500
De 501 fins a 1.000
De 1.001 fins a 2.000
Mes de 2.000

Taula
de
mortalitat
95%
PASEM
2010
90%
PASEM
2010
85%
PASEM
2010
80%
PASEM
2010
75%
PASEM
2010
70% PASEM 2010
65%
PASEM
2010
60%
PASEM
2010

Per a la cobertura de invalidesa, en qualsevol dels seus graus:
Número d’Assegurats
Fins a 10
De 11 a 40
De 41 fins a 100
De 101 fins a 300
Des de 301 fins 500
Des de 501 fins 1.000
Des de 1.001 fins 2.000
Més de 2.000

Taula d‘ incapacitat
95% de la OM 77
90% de la OM 77
85% de la OM 77
80% de la OM 77
75% de la OM 77
70% de la OM 77
65% de la OM 77
60% de la OM 77
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III – LOT 2. CONDICIONS DE LA PÒLISSA PER LES ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT
CIVIL I PATRIMONIAL DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA
LOT 2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LES PRESTACIONS D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DELS ENS LOCALS DE
CATALUNYA
Clàusula 17. Objecte de l’assegurança
L'objecte del present contracte es la contractació per part del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) com a prenedor d'una assegurança que garanteixi les
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil i patrimonial dels ens
locals de Catalunya adherits a l’Acord marc que, segons normativa legal vigent,
correspongui de forma directe, mancomunada, solidària o subsidiària a l'ens local, per
danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, causats per acció o
omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat.
Clàusula 18. Definicions
Assegurador: La persona jurídica que, a canvi del cobrament de la prima, assumeix el risc
contractualment pactat.
Prenedor de l’Assegurança:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Assegurats: Assegurat:
Ens local de que s’adhereix a la pòlissa marc, titular de l’interès assegurat i qualsevol
organisme que en depengui, en concret:
Ens local , Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions.
Els seus Organismes Autònoms, Patronats, Fundacions, Empreses Públiques i Societats
Anònimes Municipals, sempre i quan la seva activitat derivi i sigui conseqüència de la
pròpia activitat municipal.
Tal com es declara en el Pressupost Consolidat que es regularitza anualment.
Les seves autoritats, treballadors personal dependent del Prenedor en el exercici de les
seves funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquell, al marge de
l’existència o no de relació laboral.
Així mateix es fa constar que tenen la condició d’assegurats; el membres dels òrgans de
govern dins de l’àmbit de les seves obligacions, així com qualsevol altre empleat de
l’assegurat en la pràctica de les seves activitats, grups, associacions o persones, en tant
que siguin voluntaris en actes que organitza l’assegurat.
Igualment es fa constar que tenen la condició d’assegurats:
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•

Persones en compliment de sancions

•

Protecció civil

•

Estudiants que fan tasques socials, pràctiques per convenis de l’Ajuntament

•

Voluntaris

Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes de la present pòlissa qualsevol
persona física o jurídica diferent del prenedor de l'assegurança i de l'assegurat. No
obstant això, els assegurats tindran la consideració de tercer quan es tracti de danys
causats entre assegurats en l’exercici de els seves funcions
Sinistre: Ampliant en el precís les condicions generals impreses per l’assegurador, s'entén
per sinistre la producció per acció o omissió d'un resultat danyós, que causi un perjudici
efectiu, avaluable individual i econòmicament, respecte a una persona o grup de
persones, existint un nexe causal entre l'acció o omissió i el dany.
Data del sinistre: Es considerarà com a data del sinistre la data d'ocurrència del fet
generador de la primera manifestació del dany. En cas de sinistre produït per l’anul·lació
administrativa o judicial d’actes o disposicions administratives, es considerarà com a data
del sinistre la de la notificació de la resolució administrativa ferma d’anul·lació de l’acte
administratiu causant del perjudici o la de la sentencia judicial ferma.
Data de reclamació: Per data de reclamació s’entendrà aquella on s’inicia un
procediment judicial o administratiu o bé la d’un requeriment formal i per escrit
formulat contra l’assegurat o directament contra l’assegurador.
Danys:
S’inclouen dintre d’aquest concepte els següents:
1- Els danys corporals, incloent-hi lesió, malaltia, danys psíquics i mort.
2- Els danys materials entenent com a menyscabament, deteriorament, destrucció,
alteració, pèrdua i desaparició d’una cosa, així com la lesió física ocasionada als animals.
3- Els perjudicis que siguin conseqüència directa d’un previ dany material i/o corporal.
4- Els perjudicis no derivats d’un previ dany material o corporal ( danys patrimonials
purs).
Pòlissa:
El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Franquícia:
S’entén per franquícia, aquella quantia de diners, expressada en termes fixos o
percentuals que, en el moment del rescabalament corresponent a un sinistre,
corresponen a l’Assegurat.
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Límit per sinistre:
La quantia màxima que l’Assegurador es compromet a pagar, per la suma de totes les
indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a un sinistre, amb independència
del nombre de víctimes o perjudicats.
Límit per any d’assegurança:
La quantitat màxima que l’assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les
indemnitzacions, interessos i despeses d’un mateix any d’assegurança, amb
independència del nombre de víctimes o perjudicats.
Sublímit per víctima:
La quantitat màxima que en el seu cas i per cada risc, l’assegurador es compromet a
apagar, per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a
la víctima, lesionat o dany, juntament amb les que en el seu cas, poguessin correspondre
als seus dret habitants o perjudicats.
Prima:
El preu de l’assegurança. El rebut contindrà a mes els recàrrecs i impostos que siguin de
legal aplicació.
Responsabilitat:
La responsabilitat és la obligació legal de reparar el dany causat, bé indemnitzant a un
tercer, bé complint amb penes pecuniàries o privatives de llibertat.
L’objecte del contracte avarca dues vessants:
-

Responsabilitat Civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que
ocasionin danys a terceres persones, conforme a allò establert en el dret
privat.

-

Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública: aquella atribuïda
segons la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015 d’1 d’Octubre del Regim
Jurídic del Sector Públic.

És a dir, aquella atribuïda per l’ordenament jurídic a l’Administració per aquells danys
produïts al particular com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics, amb exclusió dels fets de força major.
En qualsevol cas el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i
individualitzat en relació a una persona o grup de persones.
Clàusula 19. Objecte de l’assegurança
La present pòlissa té per objecte garantir les conseqüències econòmiques derivades de la
responsabilitat civil i patrimonial que, segons normativa legal vigent, correspongui de
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forma directe, mancomunada, solidària o subsidiària a l’Assegurat, per danys corporals i
materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no
conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a
terceres persones durant l’exercici de la seva activitat i també la responsabilitat civil
professional.
L’assegurador indemnitzarà, en funció de les Condicions, Exclusions, límits i termes
d’aquest contracte, les responsabilitats següents:
a) Imposades a l’Assegurat per el ministeri de la Llei, tant si la normativa jurídica està en
vigor a la presa d’efecte de la pòlissa, com si ho està durant la vigència de la mateixa.
b) Que corresponguin a l’Assegurat en l’exercici de la seva activitat administrativa, així
com en l’explotació, ús i utilització dels mitjans materials i patrimonials per tal de dur-la
a terme.
c) Derivades del normal o anormal funcionament del servei públic prestat.
Clàusula 20. Riscos coberts
Ampliant, modificant i derogant les Condicions Generals impreses, que s’oposin o
contradiguin a les presents Clàusules Particulars, s’empara qualsevol responsabilitat civil i
patrimonial de l’Assegurat que no estigui expressament exclosa.
A títol merament enunciatiu i no limitatiu s’han de garantir les següents responsabilitats
de l’Assegurat :
1. Les derivades d’actes administratius, de qualsevol dels seus agents i funcionaris,
òrgans i serveis (excloent els de caràcter normatiu).
2. Les derivades de les actuacions dels seus agents, funcionaris, òrgans i serveis.
3. Les derivades de l’actuació material dels serveis públics prestats.
4. Les derivades de l’estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions i
mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l’Ajuntament assegurat, qualsevol
que fora el seu títol, per al correcte desenvolupament de la seva activitat.
5. Les derivades d’incendi, explosió, fums, aigua i gasos, olors, vapors i enfonsament del
terreny.
6. De l’activitat d’inspecció de locals.
7. Les derivades de la seva qualitat de propietari, usufructuari i/o arrendatari de béns
mobles i immobles, així com la responsabilitat civil enfront dels propietaris dels
béns immobles que ocupi en règim d’arrendament o en virtut de qualsevol altre
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títol sempre que els danys no siguin conseqüència del deteriorament, us o desgast
dels mateixos.
8. Les derivades de la condició de promotor o constructor d’obra nova, d’obres de
manteniment, reparació, ampliació o reforma d’edificacions i instal·lacions ja
existents.
9.

Dels treballs d’enderroc i demolició d’edifici, sempre que els treballs siguin
realitzats per una empresa especialista, contractista de l’ens local, i que , aquesta
tingui un contracte d’assegurança de responsabilitat civil en vigor que garanteixi els
riscos i l’activitat pròpia de l’execució de l’obra o enderroc. Aquesta responsabilitat
actuarà sempre en excés de la pòlissa de l’empresa contractista.

10. Les derivades dels treballs realitzats per l’Assegurat o per compte del mateix per
adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes, en defecte, en excés
o en forma mancomunada, solidària o subsidiària a les cobertures de l’Assegurança
de responsabilitat civil subscrites per aquests. No queda coberta la responsabilitat
civil directa d’adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes.
11. Les derivades de l’ús de maquinaria autopropulsada que no pugui ser objecte de
l’assegurança obligatòria i/o voluntària de vehicles a motor.
12. Les derivades del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats
culturals, artístiques, esportives i socials, així com, en tot tipus d’espectacles,
inclosos els focs d’artifici i pirotècnia i també responsabilitats mancomunades,
solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat de patrocinador. En relació als
focs d’artifici i pirotècnia, queda exclosa la responsabilitat directa imputable al
pirotècnic i encarregat de dur a terme el llançament dels focs.
13. La derivada de la contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta
contaminació sigui accidental sobtada i imprevista.
14. La derivada de la propietat i conservació de les senyals de tràfic i semàfors.
15. La derivada per intoxicació alimentària.
16. Les derivades de la obligació de control sanitari dels aliments, així com les derivades
de la manipulació, venta i distribució dels mateixos.
17. La derivada del transport de mercaderies i béns en general en mitjans terrestres,
incloent les operacions de càrrega i/o descarrega. S'inclou la responsabilitat civil de
l’assegurat per la contractació d'empreses transportistes per el transport de bens
propietat o sota lloguer o dipòsit del mateix, així com pels danys que els esmentats
bens puguin causar durant el seu transport.
18. Els perjudicis no derivats d’un previ dany material o corporal ( danys patrimonials
purs).

15

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

Expedient de contractació núm. 2018.08
Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals
de Catalunya
PPT. Plec de prescripcions tècniques

19. Les responsabilitats directes de les comissions organitzadores de festes i actes
d’entitats al municipi a les que no sigui part integrant l’assegurat , a condició de que
L’ Assegurat informi prèviament a l’ Assegurador per que es faci constar a la pòlissa,
les dades del risc corresponents a la identificació de la Comissió organitzadora de
que es tracti i els actes previstes , adquirint així la condició de Assegurats
addicionals al contracte.
20. La Responsabilitat civil derivada de l’actuació professional del personal sanitari
depenent de la Corporació en la seva activitat d’assistència social (tercera edat,
discapacitats, toxicòmans i similars).
Aquesta cobertura actuarà en defecte, en excés i/o en diferència de condicions
respecte a d’altres assegurances, obligatòries o no, subscrites bé mitjançant els
respectius col·legis professionals, per qualsevol altre medi.
21. Derivada del servei de retirada de vehicles de la via pública (enganxament,
desenganxament i arrossegament de vehicles per la grua municipal). Queden
exclosos els danys ocasionats al vehicle objecte del treball durant les operacions de
enganxament i desenganxament del mateix. Per a aquesta garantia hi ha un límit
màxim d'indemnització de 300.000,00 € per sinistre i any.
22. Es garanteix la Responsabilitat Civil atribuïble al Assegurat pels vehicles i accessoris
en el dipòsit Municipal , així com aquelles reclamacions que poguessin plantejar els
propietaris dels vehicles aparcats, quan aquests tinguin algun dany dintre del recinte
Municipal.
En cas de robatori del vehicle amb violència o intimidació a les persones,
l’Assegurador només indemnitzarà en el cas que la Responsabilitat Civil del
Assegurat sigui declarada mitjançant sentencia judicial ferma.
Queden expressament exclosos, els danys o lesions causats a tercers, mentre el
vehicle es trobi en situació de robatori o furt.
S’estableix un límit màxim de indemnització per danys als vehicles de 18.000,00 €
per vehicle i de 60.000,00 € per sinistre i/o anualitat de l’assegurança.
Queda exclòs qualsevol dany als accessoris, contingut, càrrega o qualsevol altre
tipus de propietats dipositades en o dintre dels vehicles aparcats i que no siguin
parts fixes del mateix, així com els perjudicis derivats dels mateixos.
25. Les derivades de l'ús d'armament de foc, així com dels mitjans de repressió
utilitzats per les forces de seguretat dependents de l'assegurat.
26. Les derivades dels danys que es puguin ocasionar a propietats del personal de
l'assegurat, excepte les reclamacions derivades de sostracció, pèrdua o
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extraviament de diners, títols, valors, llibretes d’estalvi, talonaris de xecs,
documents i joies o joiells.
Aquesta cobertura actuarà en defecte o excés de qualsevol altre pòlissa vàlida i
cobrable, subscrita per l’Assegurat, sempre i quan aquest sigui responsable.
En cas de vehicles aquesta garantia tan sols tindrà efecte si aquests s’hi troben en
aparcaments sotmesos a vigilància permanent o protegits de tal forma que
s’impedeixi l’entrada i utilització per persones no autoritzades. No es concedeix la
garantia als danys causats als vehicles com a conseqüència de col·lisió entre ells.
L’assegurador s’haurà de fer càrrec de la indemnització que correspongui
únicament en el cas de que no existeixi cobertura per una altre assegurança, tal
com: d’incendi, robatori, danys propis, responsabilitat civil del causant del dany.
Límit per sinistre per aquesta garantia:
24.000,00 €
Límit per anualitat per aquesta garantia: 240.000,00 €
27. Les derivades dels danys causats a béns de tercers fins i tot quan es trobin sota la
cura, control o custòdia de l'assegurat. Aquesta cobertura actuarà en defecte o en
excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per l'assegurat.
28. Els assegurats tindran la consideració de tercer quan es tracti de danys causats
entre assegurats en l’exercici de els seves funcions.
29. La Responsabilitat Civil/Patrimonial que subsidiàriament pugui recaure sobre
l’assegurat, com a conseqüència de l'ús de vehicles a motor propietat dels
Assegurats, quan sigui en prestació de serveis o realització de l’activitat
organitzada per l’Ajuntament. Aquesta cobertura actuarà en excés de la xifra
establerta pel l’assegurança obligatòria sobre l’ús i circulació de vehicles a motor, i
de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per l’assegurat.
30. Responsabilitat Civil derivada de la cessió d’instal·lacions de l'Ajuntament a tercers
i a l’inrevés (cessió d’instal·lacions i locals a l’Ajuntament).
31. Responsabilitat Civil com organitzador de colònies i/o activitats amb menors.
32. Responsabilitat civil publicitària: Responsabilitat en què pugui incórrer
l’Ajuntament, per la divulgació o publicació de notícies, informacions, comentaris,
anuncis o publicitat, que tinguin com a conseqüència danys o perjudicis materials
acreditats, així com perjudicis morals, sempre que transcendeixin o repercuteixin
en l'esfera patrimonial del perjudicat, es a dir, tots aquells que ocasionen una
pèrdua econòmica que pugui ser valorable individual i econòmicament.
S’exclou:
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• Qualsevol tipus de sanció penal o administrativa, o els perjudicis que d’ella es
derivin.
• Compensació per pagament dels drets d’ autor, si la indemnització als perjudicats
englobés aquesta partida.
• Qualsevol altre dret de exclusiva, distribució o de la propietat intel·lectual.
• Responsabilitat directa dels autors dels delicte de calumnia, injuria o difamació.
• Indemnització per dany o dolor moral o espiritual, descrèdit o pèrdua d’estimació,
sense transcendència en la esfera patrimonial del perjudicat,
es a dir, tots
aquells que no siguin una pèrdua econòmica tals com els
fonamentats en
reclamacions per lesions dels drets a la intimitat personal, familiar, la pròpia
imatge u altres drets de protecció civil.
33. Responsabilitat Civil i Patrimonial derivada de la protecció de dades de caràcter
personal (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals)
Aquesta cobertura té per objecte cobrir la responsabilitat civil per danys causats
a tercers (inclòs els empleats de l’ assegurat) en que pugui incórrer l’ assegurat,
per l’ incompliment de les obligacions de protecció de dades de caràcter
personal que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals “, el Reial Decret 1720/2007 o qualsevol altre norma
legal posterior que reguli aquesta mateixa matèria.
La present cobertura addicional garanteix la responsabilitat civil en que pugui incórrer
l’ assegurat envers tercers, derivada dels danys i perjudicis soferts.
Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per
danys morals (per exemple a l’ honor, a la imatge, a la intimitat ) i altres perjudicis que
es puguin avaluar econòmicament, que pateixi un tercer.
S’exclou:
•

Indemnitzacions que no estiguin fonamentades en la legislació aplicable a la
protecció de dades de caràcter personal.
En particular, qualsevol reclamació per danys materials o corporals, així com
per la cessió, utilització o la negligent custòdia de qualsevol altra dada o
documents que no tinguin caràcter personal d’ acord amb la legislació
esmentada anteriorment, com per exemple, drets de propietat intel·lectual,
científica o industrial.

•

Les despeses de reposició o de millora de la protecció de les dades
extraviades, perdudes, deteriorades o cedides.

•

Multes i sancions de qualsevol tipus.

34. Per la responsabilitat civil i patrimonial derivades de la propietat, manteniment,
gestió o explotació d’estacions d’ autobusos i aparcaments.
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35. Les derivades de la actuació del cos municipal de policia i/o altres serveis de
vigilància ,fins i tot quan comprengui l’ us d’armament, així com per l'ordenació
del trànsit.
36. Les derivades de la actuació del cos de bombers incloses les pràctiques i
maniobres del mateix.
37. Les derivades de la actuació realitzada pel personal voluntari de protecció civil i
altres voluntariat o serveis socials.
38. Per danys ocasionats per productes elaborats per l’assegurat.
Responsabilitat civil per productes subministrats o venuts
Es cobrirà la responsabilitat civil directa, subsidiària o solidària derivada de la
propietat i explotació de bars i restaurants, inclosa la responsabilitat civil de
productes subministrats, així com els productes venuts pel Ajuntament assegurat.
Responsabilitat civil subsidiària de bars i restaurants cedits a tercers per a la seva
explotació. Aquesta cobertura entrarà en vigor quan les empreses de les que
l’assegurat hagi requerit els seus serveis siguin declarades, en procés civil o
criminal, civilment responsables dels danys causats pel sinistre i que en aquest
procés quedi acreditada la seva insolvència i decretada la obligació subsidiària de
l’assegurat per a indemnitzar a tercers pels danys emparats pel contracte. Tot això
determinat per sentència judicial ferma.
39. Per les despeses efectuades per l’assegurat per tal de preveure un dany (despeses
de prevenció de danys)
40. Per responsabilitats derivades de la tinença d'animals domèstics. Per als animals
propietat de l'assegurat que es troben a l'interior dels seus locals, fins i tot quan
s'hagin escapat del seu domini, s'inclou també de la responsabilitat civil legal del
guardador del mateix en la seva qualitat no professional.
41. Per les responsabilitats derivades dels danys que es puguin produir tant durant el
recorregut com en el “in itinere” ( des de les llocs de repòs dels “vehicles” al
recorregut i el retorn a aquest ) per les carrosses, remolcs, carruatges i altres
artefactes que circulen en les cavalcades de reis, carnavals, Tonis (Festes Populars
de carruatges...), etc.
42. Responsabilitat Civil derivada d’espectacles públics i activitats recreatives. En cas
de no ser suficient el Capital assegurat, s’emetrà un suplement, sense prima,
ampliant el capital al que requereixi la normativa sobre espectacles públics.
Aforament màxim 5.000 persones.
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43. Responsabilitat civil i patrimonial per el servei de protecció i prevenció de riscos
laborals, derivada dels actes dels treballadors designats per l’ens local assegurat,
per a la prestació del servei de protecció i prevenció de riscos laborals, en
compliment del que disposa l’article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals. Queda igualment coberta la responsabilitat civil que
pogués exigir-se directament a qualsevol d’aquests treballadors.
44. Responsabilitat Civil Professional
Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat extracontractual derivada
d’errors o omissions professionals dels titulats tècnics de l’Assegurat, els que hagi
mediat culpa o negligència, i que ocasionin danys a tercers quan exerceixin les
seves funcions per compte d’aquell. Aquesta cobertura actuarà en defecte, en
excés i/o en diferència de condicions respecte a d’altres assegurances, obligatòries
o no, subscrites bé mitjançant els respectius col·legis professionals, per qualsevol
altre medi.
45. Responsabilitat Civil Patronal
Per aquesta cobertura es garanteix exclusivament la responsabilitat civil que pugui
ser exigida a l’Assegurat per danys corporals ocasionats als seus propis treballadors
durant l’exercici de l’activitat assegurada i només quan els treballadors accidentats
es trobin donats d’alta en el moment d’esdevenir l’accident de treball, en el Règim
General de la Seguretat Social.
A efectes d'aquesta garantia, única i exclusivament tindran la consideració de
tercers els assalariats de l’Assegurat inclosos en nòmina i donats d’alta a
l’assegurança d’accidents de treball, així com els treballadors amb relacions de
treball temporal o de duració determinada, i els contractats per empreses de
treball temporal, al marge de l’existència o no de relació laboral, així com
voluntaris.
46. Responsabilitat Civil Ambiental
Definida en la Llei 26/2007 i modificada per la Llei 11/2014 amb un límit
d’indemnització de 1.000.000 € per sinistre i any i una franquícia de 3.000 €. No
queden incloses en la cobertura les següents instal·lacions:
- Abocadors
- EDARS habitants equivalents de disseny majors a 150.000
Clàusula 21. RISCOS EXCLOSOS
Resten excloses de totes les garanties les responsabilitats derivades de:
1. Actes administratius normatius, entesos com a disposicions administratives de
caràcter general, dictades durant l’exercici de la potestat legislativa i reglamentaria,
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així com els actes administratius normatius singulars entesos com l'aplicació de la
norma a cada cas concret.
2. L'ús i circulació de vehicles a motor.
3. Les que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant una assegurança obligatòria.
4. L’explotació i la gestió d’embarcacions i aeronaus.
5. Danys i perjudicis produïts per o en riscos situats en el mar.
6. Explotació de metros, ferrocarrils i explotacions portuàries i aeroports.
7. La fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
8. Danys genètics.
9. Danys corporals causats per ones i camps electromagnètics.
10. Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o avalot popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris de naturalesa
similar a aquells.
11. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les
normes que regeixen les activitats objecte de l'assegurança.
12. La responsabilitat civil contractual que excedeixi de la legal i que no hagués tingut
l’Assegurat en cas de no mediar un previ contracte. Així com, obligacions assumides
en virtut de pactes o acords que no procedirien de no existir els mateixos.
13. Les multes, així com, les conseqüències del seu impagament, penalitzacions i
sancions de qualsevol tipus, inclosos els denominats “punitive damages” ( despeses
exemplars de càstig).
14. Qualsevol reclamació en connexió amb danys i perjudicis causats per asbests.
15. Festivals taurins, concerts, mítings, manifestacions o esdeveniments esportius,
excepte que siguin organitzats per l’assegurat.
No obstant l’anterior s’entén i acorda que resta expressament garantida la
responsabilitat civil subsidiària que pogués ser-li atribuïda a l’Assegurat derivada de
la cessió de locals i/o qualsevol bé immoble de la seva propietat a tercers amb
ocasió de la celebració de qualsevol tipus d’actes o manifestacions culturals o
esportives.
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16. Responsabilitat Civil Desenal dimanant de l’article 1.591 del Codi Civil i
responsabilitats exigides pels articles 17.1.a) i b) de la Llei d’ Ordenació de l’
Edificació.
17. Responsabilitat patrimonial i civil de les entitats gestores de la Seguretat Social, així
com, la responsabilitat civil directa imputable a actuacions administratives cedides
en règim de concessió o contracte a tercers.
18. Fets ocorreguts fora de l’àmbit territorial o del límit temporal indicats a la pòlissa.
19. Danys causants a bens sobre els que estigui treballant l'Assegurat.
20. Per treballs de construcció, reparació i manteniment en recintes d’aeroports, així
com, la circulació de vehicles dintre dels mateixos.
21. Danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el
moment de produir-se aquells.
22. Per les despeses efectuades per l’Assegurat per tal de reparar els béns i instal·lacions
causants del dany (despeses de reparació).
23. Danys a persones derivades de la transmissió de la Encefalopatia Espongiforme
bovina o Síndrome de Creutzels-Jacob ( BSE/CJD).
24. Indemnitzacions per furt o robatori; excepte en lo que respecta als danys als
vehicles dipositat dins el dipòsit municipal .Es garanteix la Responsabilitat civil
atribuïble a l’ Assegurat pels vehicles i accessoris fixes, així com aquelles
reclamacions que poguessin plantejar els propietaris dels vehicles aparcats, quan
aquests tinguin algun dany dintre del recinte municipal indicat.
En cas de robatori del vehicle amb violència o intimidació a les persones , l’
Assegurador només indemnitzarà en el cas que la Responsabilitat civil sigui
declarada mitjançant sentencia judicial ferma.
Queden expressament exclosos, els danys o lesions causats a tercers, mentre el
vehicle es trobi en situació de robatori o furt.
25. La prestació de fiances i la defensa judicial que puguin tenir el seu origen en
sinistres no emparats per la pòlissa.
26. Bancs de Sang, els danys que tinguin el seu origen en l’ extracció, transfusió i/o
conservació de la sang o plasma sanguini, o que siguin conseqüència de la
adquisició, transmissió o contagi del S.I.D.A.
27. Responsabilitat civil d’Hospitals i Clíniques.
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28. Responsabilitat Civil de Consellers, Administradors i Directius (D & O) en el cas que
els assegurats per la present pòlissa exerceixin en aquesta qualitat en empreses
privades participades per capital públic. Així mateix queda exclosa la responsabilitat
de les autoritats i personal al servei de l’Administració Pública en l’exercici dels
càrrecs polítics que poguessin desenvolupar en l’Administració, així com la
responsabilitat comptable.
29. Responsabilitat d’aquelles persones que no tinguin amb l’assegurat relació de
dependència laboral, tot i quan actuïn per i per compte d’aquell, excepte la
responsabilitat que li fos atribuïda a l’Assegurat per sentència judicial.
30. Per l’autorització o denegació de la celebració d’actes públics, tals com
manifestacions, mítings, reunions, etc., quan siguin competència de l’Administració
assegurada.

31. La contaminació del sòl, les aigües i l’atmosfera, excepte la que es cobreix
expressament al punt 4.- Riscos coberts, apartat 44, Responsabilitat civil ambiental.

32. Danys i perjudicis produïts per l'ús, emmagatzematge, transport i manipulació
d'explosius així com pel transport de productes químics perillosos, segons es
defineix en la legislació vigent.

33. Del fet que no hi hagi manteniment, o que en manqui, en les instal·lacions de
l'Assegurat o defectes greus en els equips de detecció de malalties de l'escorxador
municipal, i per protecció inadequada contra la vermina, pesta, insectes o
rosegadors, així com reclamacions produïdes per legionel·losi contreta en les
instal·lacions esmentades. Aquesta exclusió no s'aplicarà si l’Assegurat demostra que
s'han fet les tasques de manteniment necessàries per prevenir-la, d’acord amb el
que exigeix la normativa aplicable.

34. S’entendran com a no coberts aquells actes o accions i les seves conseqüències,
tendents a modificar el sistema polític o territorial establert.
35. Reclamacions derivades de sorolls i vibracions.

36. Per la responsabilitat derivada de pous, preses, embasaments i similars.

37. Danys soferts pels participants en correbous, capejades i festes taurines en general
(entenent com a participant qualsevol persona que es trobi en el moment de
l'accident al recorregut, a l’arena o al lloc on se celebrin aquestes festes), així com
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els danys patits pels artistes (professionals o aficionats) que intervinguin en
qualsevol tipus d'espectacle, i les seves pertinences.

38. Respecte a la responsabilitat patrimonial i civil de danys patrimonials purs, s’exclou :
a. Les pèrdues de diner, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al portador o
a l'ordre endossats en blanc.
b. Reclamacions derivades de danys morals que no transcendeixin a l’ esfera
patrimonial del perjudicat.
c. Reclamacions presentades davant tribunals estrangers, las derivades de la
infracció o inobservança del dret estranger i les derivades d'una activitat
professional realitzada a l’estranger.
d. Reclamacions derivades de sobrepassar pressupostos o crèdits, mediació o
recomanació (tant a títol onerós com gratuït) de negocis pecuniaris, d'immobles
o d'altres transaccions comercials.
e. Reclamacions por faltes a la caixa, errades en pagaments i infidelitat dels propis
treballadors de l’ Assegurat.
f.

Responsabilitat directa dels autors dels delictes de calumnia, injuria o difamació
i, també, la Subsidiària del Assegurat per l'actuació de membres polítics.

g. De la denegació o concessió de permisos o llicències, de qualificacions o
requalificacions urbanístiques, dels contractes administratius i els que siguin
conseqüència de l'aplicació de la legislació sobre expropiació forçosa.
h. Per danys derivats de l’aplicació de Lleis i Reglaments en relació a la presó
preventiva en institucions penitenciaries
i.

Per l’autorització o denegació de la celebració d’actes públics, tals com
manifestacions, mítings, reunions, etc., quan siguin competència de
l'Administració assegurada.

39. Respecte a la responsabilitat Civil Patronal s'exclou:
a. Danys corporals que no siguin conseqüència d'accidents de treball i, en general,
qualsevol accident que no estigui a la vegada cobert per l'assegurança
obligatòria d'accidents de treball.
b. Qualsevol tipus de multes, penalitzacions o recàrrecs establerts en la legislació
laboral o de seguretat social vigent, ni les conseqüències del seu impagat.
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c. Indemnitzacions i despeses d'assistència originades per malalties professionals
de qualsevol tipus (pneumoconiosis, asbestosis, silicosis y similars), encara que
siguin catalogades o definides com "accident laboral" així com per malalties
psíquiques cerebrals o coronaries.
d. Reclamacions per incompliment de les obligacions laborals, ja siguin contractuals
o legals, relatives a la Seguretat Social, assegurances d’accidents de treball,
pagament de salaris i similars, i els previstos i acordats per convenis col·lectius o
particulars.
e. Incompliment voluntari de les normes de seguretat i higiene al treball.
f.

Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal assalariat.

40. Respecte a la Responsabilitat Civil Professional, resten excloses les següents
Responsabilitats:
a. Les derivades de les actuacions dels tècnics de l’Assegurat fora de l’àmbit
contractual que els vincula amb aquell.
b. Per danys soferts per les pròpies obres i instal·lacions sobre les que l’ assegurat
ha exercitat la seva activitat professional, i en particular la Responsabilitat Civil
Desenal. Als efectes de la present exclusió, s’ entendrà per pròpies obres o
instal·lacions aquells elements inclosos a la memòria d’ obra, així com totes
aquelles parts directament afectades pels treballs, o que siguin d’obligada
manipulació o ús per a l’ execució dels mateixos.
c. Les derivades d’operacions iniciades deliberadament tot i sabent de la seva
prohibició per les Lleis i/o Reglaments de general aplicació així com els que
regeixen l’exercici de la professió dels tècnics de l’assegurat.
d. Les derivades d’obres executades mitjançant processos ( sistemes de construcció
o utilització de materials) experimentals.
e. Que es derivin de l’actuació dels associats tècnics de l’Administració assegurada o
les que puguin afectar a altres empreses, enginyers, arquitectes, etc... que
treballin en col·laboració amb aquests tècnics per la execució d’un mateix treball,
limitant-se la garantia, en cas de responsabilitat conjunta, a la part del perjudici
que els tècnics assegurats hagin de reparar.
f.

Que es derivin del càlcul de mesures o pressupostos que tinguin com a
conseqüència la variació del cost de l’obra respecte del pressupost.

g. Retards en el lliurament, paralització, pèrdua de beneficis, no funcionament o
funcionament defectuós de les instal·lacions, màquines, etc., con la consegüent
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pèrdua de producció, disminució o rendiment, insuficiència de quantitat, qualitat
o rendibilitat.
h. Despeses degudes a la realització de nous projectes o rectificacions del mateix
(honoraris, costos de plànols, noves o ampliades investigacions o estudis).
i.

Infracció de drets d’ autor o de drets de servitud.

j.

Obres i instal·lacions que havent estat sotmesa a examen per un Organisme
Oficial de Control no haguessin obtingut encara la conformitat del mateix.

k. Centres sanitaris amb hospitalització i/o cirurgia, així com l´ especialitat
d’obstetrícia i estètica. No sent aquesta exclusió aplicable a la cirurgia menor
ambulatòria.
41. Respecte a la Responsabilitat Productes, resten excloses les següents
Responsabilitats:
En cap cas no queden cobertes per l'Assegurador les reclamacions per responsabilitats
derivades de:
a. Dany al mateix producte o part.
b. Les despeses derivades de la reparació, modificació o substitució de qualsevol
producte defectuós o suposadament defectuós.
c. Les despeses de retirada de qualsevol producte o part.
d. Qualsevol producte que, amb coneixement de l'Assegurat, estigui destinat a formar
part de l'estructura, maquinària o comandaments d'aeronaus.
e. La ineficàcia de qualsevol producte o part d'aquest per complir les funcions per les
quals va ser dissenyat o garantit.

42. Respecte a la Responsabilitat Civil Ambiental, resten excloses les següents
Responsabilitats:

1. Responsabilitat Civil Patronal Mediambiental. Danys causats als
l’assegurat en l’exercici de l’activitat assegurada.

treballadors de

2. Contaminació o dany ambiental preexistent. Anteriors a la data retroactiva de la
present pòlissa, que foren conegudes per l’Assegurat.
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3. Contaminació o dany ambiental conegut. Qualsevol reclamació o reclamació
potencial que:
-

-

fora coneguda per l’Assegurat abans de la data d’efecte de la pòlissa,
independentment de si l’ Assegurat pensava que la mateixa podia donar
lloc a un sinistre emparat por la mateixa;
hagués sigut comunicada a un altra pòlissa abans de la data d’efecte de
la pòlissa

4. Actualitzacions i millores. Despeses i costos incorreguts o en els que tingui d’incórrer
l’assegurat per complir amb requeriments legals relatius a les edificacions o
instal·lacions en que es desenvolupin les activitats, excloent també les despeses de
control, inspecció, reparació o millora de l’esmentada construcció o instal·lació,
inclús si les esmentades actualitzacions i millores:
-

son requerides per l’Autoritat competent,
son necessaris com a resultat d’un sinistre emparat per la present
pòlissa.

5. Tancs subterranis. Qualsevol vessament, escapament o dispersió provinent d’un tanc
subterrani o submergit.
6. Contaminació esperable. Qualsevol contaminació derivada d’un fet previsible i/o
esperable per l’Assegurat, ocorregut dintre del recinte o dels recintes en que
l’Assegurat desenvolupi la seva activitat o en l’àmbit geogràfic en el que les activitats
hagin sigut autoritzades.
7. Defecte d’us o manteniment. Reclamacions derivades de la mala utilització o la
manca o defectuós manteniment, reparació o reposició voluntari i conscient de les
instal·lacions o mecanismes i els seus components.
8. Situació de risc assegurada abandonada, venuda o llogada. Reclamacions derivades
de fets ocorreguts en qualsevol situació assegurada de les designades en la present
pòlissa, si l’esmentada situació assegurada està total o parcialment venuda,
abandonada, llogada.
9. Perjudicis econòmics propis que es derivin d’un sinistre, com la pèrdua de valoració
de la propietat, depreciació o deteriorament de mercaderies, pèrdues de mercat o
clients, rescissió de contractes, suspensió de treball, augment de costos de
manteniment, impossibilitat de portar a terme operacions comercials, demores o
retards en els serveis, canvis d’alineació urbanística, manca de lloguer o us, o
qualsevol altre perjudici anàleg.
10. Resten excloses les reclamacions relacionades amb:
-

Pèrdues per interrupció de l’activitat
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Cobertura per treballs realitzats fora de les situacions de risc
assegurades
Responsabilitat Civil Professional de Tècnics en Plantilla.
11. Contaminació visual o paisatgística. Qualsevol reclamació per afectacions o
pertorbacions de la visualització d’una determinada zona o per trencament de
l’estètica del paisatge.

Clàusula 22. Defensa jurídica

La defensa judicial s’entendrà referida a tot el personal de l’Assegurat.
La defensa judicial dels assumptes que puguin substanciar-se davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, penal o civil, es tramitaran conjuntament amb els lletrats de
la Companyia i els lletrats de l’Assegurat.
L’Assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per a plets que siguin
necessaris a favor dels advocats i procuradors designats.
1. Resten compreses les següents garanties:
a. La defensa processal de l'assegurat en els procediments judicials de qualsevol
tipus, inclosos els criminals que els seguissin, tot i després de liquidades les
responsabilitats civils.
b. La constitució de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) fos exigida per a
assegurar la seva llibertat provisional.
c. La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i criminal), els
fos demanada com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.
Resta expressament coberta la imposició de fiances que resultin de reclamacions
per presumptes actuacions doloses, sempre i quan una vegada demostrada
l’actuació dolosa, l’Assegurat reemborsi l’import de l’esmentada fiança.
d. El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal,
sobrevingueren com conseqüència de qualsevol procediment civil i criminal que
les segueixi.
2. Tots els pagaments que hagi de realitzar la Companyia, tant en virtut d’aquesta
garantia com de la pòlissa, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada per a
la garantia de responsabilitat civil.
Defensa i fiança en cas de conflicte d'interessos: En cas de Conflicte d'Interessos,
l'assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció jurídica per l'assegurador o
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confiar la seva defensa al seu propi advocat . En aquest últim cas, l'assegurador quedarà
obligat a abonar les despeses d'aquesta direcció jurídica fins al límit de 18.000,00 €.

Clàusula 23. Àmbit temporal
Es cobreixen de conformitat a la pòlissa :
a. Els sinistres ocorreguts durant la vigència del present contracte i reclamats
durant la vigència de la pòlissa (incloses les pròrrogues) o durant els dos anys
posteriors al seu venciment o a la seva rescissió, si fos el cas.
b. Les reclamacions formulades a l’Assegurat i comunicades a l’Assegurador entre la
data d’efecte i la d’expiració del present contracte, encara que els fets que donin
origen a la reclamació siguin anteriors a la data d’efecte del present contracte
amb un màxim de 3 anys de retroactivitat, sempre que concorrin les següents
circumstàncies:
•

No hi hagi concurrència d’assegurances que emparin la reclamació, es a dir,
que els fets origen de la reclamació no estiguin emparats i coberts per pòlissa
d’assegurances diferent i anterior al present contracte.

•

L’Assegurat, a la formalització del present contracte, no tingués coneixement
de cap fet pel qual se’l pogués considerar responsable.

Clàusula 24. Àmbit geogràfic
Les garanties de la pòlissa s’estenen i limiten a les responsabilitats derivades de danys
sobrevinguts en territori d’Espanya.
Així mateix, s’amplia l’àmbit geogràfic de la cobertura a tot el mon, INCLOSOS els Estats
Units d’Amèrica i Canadà, única i exclusivament per reclamacions derivades de danys
ocasionats amb motiu de viatges en comissió de servei realitzats per personal de
l’Assegurat.

Clàusula 25. Límits d’indemnització per trams de població

LÍMIT D’I INDEMNITZACIÓ

Responsabilitat Civil /Patrimonial

DE 50.001 A
75.000
HABITANTS
1.500.000 € per
2.500.000 € per
sinistre 3.000.000 sinistre 5.000.000
€ per període
€ per període
d’assegurança
d’assegurança
DE 0 A 50.000
HABITANTS

MES DE 75.000
HABITANTS
3.500.000 € per
sinistre 7.000.000
€ per període
d’assegurança
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Responsabilitat Civil Patronal
Sublímit d’indemnització per víctima
Responsabilitat Civil Patronal
Sublímit d’indemnització per víctima
Responsabilitat Civil /Patrimonial
Perjudici Patrimonial Pur

1.500.000 € per
sinistre 3.000.000
€ per període
d’assegurança
1.000.000 € per
víctima

2.500.000 € per
sinistre 5.000.000
€ per període
d’assegurança
1.000.000 € per
víctima

3.500.000 € per
sinistre 7.000.000
€ per període
d’assegurança
1.000.000 € per
víctima

Sense límit

Sense límit

Sense límit

300.000 € € per
sinistre i per
període
d’assegurança

400.000 € € per
sinistre i per
període
d’assegurança

500.000 € € per
sinistre i per
període
d’assegurança

Els Consells comarcals s’assimilaran al tram de 50.000 a 75.000 habitants
Les diputacions s’assimilaran al tram de més de 75.000 habitants

Clàusula 26. Franquícies aplicables
ESCANDALL
Franquícia general
per sinistre
Franquícia especial
per perjudicis
patrimonials purs
Franquícia especial
per Responsabilitat
Civil Ambiental

FINS A
DE 5.001 A
5.000
20.000
HABITANTS HABITANTS
600 €
10% amb
un mínim
de 7.000 €
3.000 €

750 €

DE 20.001 A DE 50.001 A
50.000
75.000
HABITANTS HABITANTS
950 €

1.500 €

10% amb un 10% amb un 10% amb un
mínim de
mínim de
mínim de
7.000 €
7.000 €
7.000 €
3.000 €

3.000 €

3.000 €

MES DE 75.000
HABITANTS
1.800 €
10% amb un
mínim de 7.000
€
3.000 €

Els Consells comarcals s’assimilaran al tram de 20001 a 75.000 habitants
Les diputacions s’assimilaran al tram de mes de 50.000 a 75.000 habitants
Clàusula 27. Obligacions de l’assegurat

L’Administració assegurada informarà a la Companyia Asseguradora sobre la natura i
circumstàncies dels riscos a cobrir, així com, de qualsevol fet conegut per la mateixa que
pugui agreujar-lo o variar-lo. Així mateix, posarà en coneixement a la Companyia
Asseguradora de l’inici dels litigis judicials que en el seu cas s’iniciïn contra ella en
aquesta matèria.
Clàusula 28. Gestió dels sinistres
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La tramitació i gestió interna de les reclamacions econòmiques que afectin al present
contracte es realitzarà de conformitat amb les següents condicions:
−

-Quan així sigui requerit per l’Assegurat o bé per la corredoria, s’enviarà per part
de la companyia asseguradora un perit al lloc on hi ha hagut el sinistre que
emetrà informe i valoració dels danys / lesions, les causes i altres punts que
permetin determinar la responsabilitat de l’assegurat. Aquest informe serà
tramès a la corredoria i podrà formar part de l’expedient administratiu de
l’assegurat.

−

-En els sinistres on la Companyia asseguradora considera que no hi ha
responsabilitat per part
de l’assegurat, es farà igualment la valoració dels danys personals / materials a
petició de l’assegurat, així com la defensa jurídica de l’assegurat .

−

La companyia valorarà i verificarà les reclamacions tant personals com materials
que es presentin.

−

En reclamacions inferiors a 3.000,00 €, la companyia asseguradora pagarà sense
necessitat d’expedient administratiu amb un informe tècnic d’admissió de
responsabilitat i factura o pressupost.

−

Valoració i/o verificació dels peritatges/pressupostos presentats en un termini
màxim de 30 dies.

Clàusula 29. VINCULACIÓ A LES RESOLUCIONS DE L’AJUNTAMENT
La presentació d’una reclamació per danys i perjudicis contra la Corporació suposa la
iniciació d’un procediment administratiu de conformitat amb el Reial Decret 429/1993 de
26 de març pel qual s’aprova el reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. La companyia serà tinguda en
compte com a part interessada per poder intervenir en l’expedient. Les resolucions que
posin fi als procediments esmentats, incloses les relatives a terminació convencional,
tenen caràcter vinculant per a la companyia asseguradora.
Clàusula 30. Prestació complementaria d’alliberament de despeses de defensa.
La garantia de Responsabilitat Civil coberta per aquest contracte , s’ entendrà alliberada
de qualsevol deducció per despeses judicials o extrajudicials que, com conseqüència de
la tramitació del expedient del sinistre, s' hagin produït al Assegurador.
Aquest alliberament de despeses només tindrà efecte a Espanya i Andorra
Clàusula 31. Altres estipulacions
Renúncia al dret de repetició.
L’Asseguradora, una vegada hagi liquidat el sinistre, renúncia a exercir el dret de repetició
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enfront als directius, representants legals, apoderats, consellers, alcalde, tinent alcalde,
habilitats nacionals, funcionaris, treballadors i assalariats, que poden aparèixer com a
responsables del dany indemnitzat, excepte en els caos d’ actuacions doloses establertes
per sentència judicial ferma.
Acció directa contra l’Assegurador.
En els supòsits en els que el reclamant exerciti l’acció directa contra l’Assegurador, aquest
haurà de posar en coneixement del l’ens local assegurat i el corredor, la reclamació
rebuda.
Clàusula 32. Prevalença dels plecs
En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les
particulars de la pòlissa i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
que regeixen aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre les condicions de la
pòlissa.
Clàusula 33. CÀLCUL DE LA PRIMA i RENOVACIÓ
Durant tota la vigència de la pòlissa i les seves renovacions, romandrà invariable la taxa
de prima utilitzada per l'adjudicatari per a la formalització de la proposta econòmica, on
variarà únicament el pressupost municipal que serveix com a base de càlcul.
Clàusula 34. Efecte de la cobertura
L’efecte de cobertura s’estableix en el moment en que es produeix cada alta a l’Acord
marc.
Cada adhesió a la pòlissa marc tindrà caràcter anual, podent ser objecte de pròrroga
voluntària per períodes anuals, sempre que no hagi denúncia expressa per alguna de les
parts per raons de rentabilitat, efectuada amb una antelació mínima de 2 mesos a la
data de venciment del període de l’assegurança, per part de la Companyia, i 1 mes per
part de l’Assegurat.
A petició de l’Assegurat i en el cas de no pròrroga determinada en el paràgraf anterior, es
podrà prorrogar el contracte en un termini màxim de 2 mesos, a comptar des del
venciment real de la pòlissa.
Per tant, el període de vigència serà l’estipulat en el contracte d’adhesió, a comptar des
de les 0 hores de la data d’adhesió, amb independència del venciment de l’Acord marc.
Es a dir, l’adhesió s’haurà de fer dintre del període de vigència de l’Acord marc, i la pòlissa
i cobertura resultant de l’adhesió feta, tindrà una durada d’un any (mes 2 mesos de
prorroga forçosa a petició de l’assegurat) independentment que l’Acord marc venci en
l’impàs.
Clàusula 35. Taxes a aplicar en funció de la població
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ESCANDALL
TAXA MÁXIMA PER MIL
TAXA MINIIMA PER MIL

DE 5.000
FINS A 5.000
A20.000
HABITANTS
HABITANTS
1,71
1,86
1,21
1,36

DE 20.000 A DE 50.001 A MES DE
50.000
75.000
75.000
HABITANTS HABITANTS HABITANTS
1,56
1,41
1,45
1,06
0,91
0,95

Els Consells comarcals s’assimilaran al tram de 50.001 a75.000 habitants
Les diputacions s’assimilaran al tram de mes de 75.000 habitants
*taxa per mil sobre pressupost municipal
S’estableix Prima mínima de la pòlissa: 975 €
Les cobertures mínimes i sumes assegurades son les indicades en aquest plec, i les taxes
son les indicades anteriorment, a millorar, en el seu cas, per part del licitador segons
criteris establerts al Plec Administratiu.
IV.CARÀCTER CONTRACTUAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Clàusula 36. Caràcter contractual de les condicions de les pòlisses
Les clàusules del Plec de prescripcions tècniques tenen caràcter contractual
conjuntament amb les administratives particulars així com els preus addicionals i
complementaris que formalment oferts per les empreses adjudicatàries en les
proporcions econòmiques del sobre C hagin estat acceptades en l'acord d'adjudicació per
l'òrgan de contractació d'aquest Acord mar, el Consorci Català pel Desenvolupament
Local.

Clàusula 37. Justificació respectes les taxes mínimes
La determinació en els diversos lots d’unes taxes mínimes per cada pòlissa es basa en la
peculiaritat dels diversos destinataris, amb característiques com els diferents trams
poblacionals, així com les competències i serveis mínims que segons els mateixos trams
dels ens locals, particularment els ajuntaments, han de gestionar. En aquest sentit, la
finalitat d’aquesta taxa mínima és la viabilitat econòmica d’aquestes pòlisses
d’assegurances, per tal de realitzar les millors prestacions possibles.

Clàusula 38. Integració de les millores dels adjudicataris en les pòlisses de l'Acord marc
També tindran caràcter contractual les millores que s'hagin ofert en la proposta tècnica
del sobre B per les empreses adjudicatàries sempre i quan aquestes figurin acceptades
en l'acord d'adjudicació d'aquest Acord marc que s'adopti pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
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Aquestes millores quedaren integrades en les condicions de les pòlisses del corresponent
lot als efectes de poder ser objecte de les prestacions dels encàrrecs de provisió que es
realitzin per les entitats locals destinatàries de l'Acord marc.
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