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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE
L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET
1. OBJECTE DEL CONTRACTE NO DIVISIÓ PER LOTS
Consisteix en la contrastació per part de l’Ajuntament, com a prenedor, d’una cobertura
d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat
civil/patrimonial que, segons la normativa legal vigent, corresponen directament,
mancomunadament, solidàriament o subsidiàriament als assegurats, per danys causats per
acció o omissió a terceres persones pel funcionament normal o anormal dels serveis que
gestiona en l’exercici de la seva activitat.
També queda garantida la responsabilitat civil/patrimonial de l’assegurat pels danys causats al
patrimoni de tercers que no són conseqüència d’un dany corporal i/o material previ i que
deriven d’errors o omissions comesos en l’exercici de l’activitat administrativa.
Queda també garantida la responsabilitat civil professional i patronal.
Codi CPV 66516400-4: Serveis d’assegurances de responsabilitat civil general
Codi CPV 66516500-5: Serveis d’assegurança de responsabilitat civil professional
No divisió per lots: Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com
una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades
de forma independent, per la qual cosa, als efectes del que disposa l’art. 99.3 LCSP, l’objecte
del present contracte no es divideix en lots.
2. DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: L’Ajuntament de l’Hospitalet.
Assegurador: Entitat asseguradora que assumeix el risc pactat contractualment.
Assegurats: L’Ajuntament de l’Hospitalet, les seves autoritats, els seus treballadors i el
personal dependent de l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat
professional per compte d’aquest, al marge de l’existència o no de relació laboral.
Queden compreses totes aquelles persones, grups i associacions voluntàries que participin en
actes que organitza l’Ajuntament.
També són assegurats els usuaris de les instal·lacions dels centres docents en horari no
escolar, en l’exercici de la seva activitat: entrenament i competició en les pistes esportives dels
diferents centres docents.
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Tercers: Tenen la condició de tercers als efectes de la present pòlissa qualsevol persona física
o jurídica diferent del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat, llevat de la responsabilitat
prevista en l’apartat c) de la prescripció 3, cas en què l’assegurat té la condició de tercer.
Sinistre: S’entén per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós. Que causa
un perjudici efectiu, avaluable individualment i econòmicament, respecte a una persona o grup
de persones, de manera que existeix un nexe causal entre l’acció o l’omissió i el dany.
Es considera que constitueix un sol i únic sinistre l’esdeveniment o sèrie d’esdeveniments
danyosos deguts a una mateixa causa original, amb independència del nombre de reclamants
o reclamacions formulades.
Danys: S’inclouen dins d’aquest concepte els següents:
1. Els danys corporals, incloent-hi lesió, malaltia, mort i seqüeles.
2. Els danys materials, entesos com a menyscabament, deteriorament, destrucció, alteració,
pèrdua o desaparició d’una cosa, així com la lesió física ocasionada als animals.
3. Els prejudicis que són conseqüència directa d’un dany material i/o corporal previ cobert per
la pòlissa.
4. Els perjudicis no derivats d’un dany material i/o corporal previ (danys patrimonials purs).
5. Els perjudicis conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
Pòlissa: És el document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen part
integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i el present plec de prescripcions
tècniques de responsabilitat civil/patrimonial que regeix aquesta contractació.
Franquícia: S’entén per franquícia aquella quantia de diners, expressada en termes fixos o
percentuals, que, en el moment dels desemborsaments originats per un sinistre, correspon a
l’assegurat.
Límit per sinistre: És la quantitat 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: És 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 que els danys siguin imputables a un o a diversos sinistres.
Sublímit per víctima: És la quantitat màxima que, en cada cas i per a cada risc, l’assegurador
es compromet a pagar, per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses
corresponents a la víctima, lesionat o danyat, junt amb les que en cada cas puguin
correspondre els seus causahavents o perjudicats.
Prima: És el preu de l’assegurança. El rebut conté, a més, els recàrrecs i els impostos que són
d’aplicació legal.
Responsabilitat: La responsabilitat és l’obligació de reparar el dany causat, indemnitzant un
tercer o complint amb penes pecuniàries o privatives de llibertat.
L’objecte del contracte comprèn les següents vessants:
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Responsabilitat civil: És la responsabilitat derivada dels actes o omissions no dolosos que
ocasionin danys a terceres persones, conforme a allò establert al Dret Privat.
Responsabilitat patrimonial: La que s’atribueix a l’Administració segons la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim del Sector Públic. Es a dir, la que atribueix l’ordenament jurídic a
l’Administració pels danys produïts a tercers com a conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, amb exclusió dels supòsits 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.
Responsabilitat patronal
Responsabilitat civil professional
3. RISCOS COBERTS
A títol merament enunciatiu i no limitador, es garanteixen les responsabilitats següents de
l’assegurat:
a) Responsabilitat civil i patrimonial
1. Les responsabilitats derivades dels actes administratius, de qualsevol dels seus agents,
funcionaris, òrgans i serveis.
2. Les responsabilitats derivades de l’actuació material dels serveis públics prestats.
3. Les responsabilitats derivades de l’estat de conservació i del manteniment de les
instal·lacions i els mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l’assegurat, sigui quin sigui
el títol, per al desenvolupament correcte de l’activitat.
4. Les responsabilitats derivades d’incendi, explosió fums, aigües, gasos, olors, vapor i
enfonsament del terreny.
5. Les responsabilitats derivades de la qualitat de propietari i/o usufructuari i/o arrendatari de
béns mobles i immobles, així com la responsabilitat patrimonial i civil davant dels propietaris
dels béns immobles que ocupa en règim d’arrendament o en virtut de qualsevol altre títol.
6. Les responsabilitats derivades d’obres de manteniment, de reparació, d’ampliació o de
reforma d’edificacions o d’instal·lacions ja existents.
7. Les responsabilitats derivades dels treballs realitzats per l’assegurat o per compte d’aquest
per adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes, en efecte, en excés o en
forma mancomunada, solidària o subsidiària a les cobertures de l’ assegurança de
responsabilitat civil subscrita per aquests.
8. 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.
9. La derivada de danys morals, amb un sublímit per sinistre de 1.000 euros i de 10.000 euros
per anualitat.
10. Les responsabilitats derivades dels danys causats a béns de tercers, fins i tot quan es
troben sota la cura, el control o la custòdia de l’assegurat. Aquesta cobertura actua en defecte
o en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per l’assegurat.
11. Les derivades de l’ús de maquinària autopropulsada que no pot ser objecte de
l’assegurança obligatòria i/o voluntària de vehicles a motor.
12. Les 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, (Festes Populars de carruatges) i altres.
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13. Les responsabilitats derivades de l’ús de vehicles a motor, propietat del personal que
treballa a l’Ajuntament, quan la utilització esmentada ho és en comissions de servei.
Aquesta cobertura actua en excés o en defecte de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable
subscrita pels assegurats.
14. Les responsabilitats derivades del patrocini, l’organització, la participació i la col·laboració
en activitats culturals, artístiques, esportives i socials, també les responsabilitats
mancomunades, solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat de patrocinador.
15. Les responsabilitats derivades de la contaminació d’aigües, de la terra i de l’aire, sempre
que aquesta contaminació sigui accidental, sobtada i imprevista, incloent-hi les despeses de
neteja.
16. Les responsabilitats derivades de la propietat i de la conservació de senyals de trànsit i els
semàfors.
17. Les responsabilitats derivades d’una intoxicació alimentària.
18. Les responsabilitats derivades dels actes institucionals.
19. Les responsabilitats derivades dels serveis de vigilància i seguretat, fins i tot quan comprèn
l’ús d’armament.
20. Les responsabilitats derivades dels danys causats en el patrimoni de tercers que no són
conseqüència d’un dany corporal o material previ.
21. La responsabilitat en què pugui incórrer l’assegurat 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.
22. La responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament quan els autors de delictes contra treballadors
de l’Ajuntament estiguin obligades en procés civil o criminal, civilment a la indemnització d’un
treballador i que en aquest procés quedi acreditada la seva insolvència. Tot això determinat per
sentencia judicial ferma.
23. Les derivades de danys que es puguin ocasionar a propietats de treballadors i dependents
de l’Assegurat, sempre que estiguin situats dintre o a les rodalies del lloc de treball de
l’Assegurat, excepte les reclamacions derivades de sostracció, pèrdua o extravio de diners,
títols, valors, llibretes d’estalvi, talonaris de xecs, documents i joies o joiells.
b) Responsabilitat professional
Es garanteix el pagament de les quantitats que puguin ser reclamades a l’Assegurat -en base
als supòsits que més endavant es relacionen i pels danys patrimonials primaris ocasionats
involuntàriament a l’Ajuntament o a tercers pels seus actes, errors u omissions comesos en la
seva condició d’Autoritat, funcionari o personal al Servei de l’Ajuntament i que tinguin lloc
exclusivament en l’exercici de les seves funcions com a tals i sempre per culpa o negligència.
Resta garantida la responsabilitat professional dels empleats i tècnics de l’Ajuntament per
danys exclusivament a tercers mentre exerceixen les seves funcions per a l’assegurat o per
compte d’aquest.
Queda inclosa la responsabilitat civil professional del personal tècnic titulat en l’exercici de la
seva activitat professional per errors o omissions professionals que causin danys corporals,
materials o perjudicis a tercers mentre exerceixen les seves funcions per compte de
l’Ajuntament.
En especial quedaran garantides les responsabilitats derivades de :
Les activitats derivades de la direcció/supervissió d’obres i/o projectes de construcció,
muntatge, ampliació o reforma, restant garantits aquells danys directes i immediats a les obres i
instal·lacions en les que es trobin i/o estiguin exercint la seva activitat professional els empleats
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i tècnics de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, com autors del projecte o per la seva
supervisió per a o per compte del assegurat.
L’actuació professional del personal dependent de l’ajuntament en la seva activitat d’assistència
social.
Aquesta cobertura actuarà en excés i/o diferència de condicions respecte d’altres
assegurances obligatòries o no.
c) Responsabilitat civil patronal
Les derivades de la condició de patró o empleat de l’assegurat davant dels seus dependents i
assalariats, tant si són funcionaris com si no ho són.
S’ha d’entendre així quan els danys i perjudicis indemnitzables per aquesta pòlissa siguin
imputables a títol de responsabilitat a l’assegurat, en qualitat d’empresari, pels accidents de
treball patit pels treballadors arran d’un accident (fet generador) ocorregut durant l’execució
dels treballs propis de l’activitat assegurada, mentre sigui legal i reglamentàriament
assegurable.
A aquest efecte tenen la condició 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.

4. RISCOS EXCLOSOS
a) Queden excloses, de totes les garanties, les responsabilitats civils derivades:
1. D’actes administratius normatiu, entesos com a disposicions administratives de caràcter
general, dictades en l’exercici de la potestat reglament.
2. De l’exercici de la capacitat legislativa i reglamentària de l’Ajuntament.
3. De l’ús i la circulació de vehicles a motor, sempre que no estiguin coberts en un altre apartat
d’aquesta pòlissa.
4. De les que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant una assegurança obligatòria.
5. De la fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
6. De danys per fets de guerra civil o internacional, motí o tumult popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris de naturalesa semblant als
esmentats.
7. De danys que tenen l’origen en la infracció o l’ incompliment voluntari de les normes que
regeixen les activitats objecte de l’assegurança.
8. De la responsabilitat civil contractual que excedeix la responsabilitat legal i que l’assegurat
no ha tingut en no existir un contracte previ.
9. Dels actes intencionats o realitzats amb mala fe, per l’assegurat o la persona per la qual ha
de respondre, o bé derivats de la infracció o l’incompliment deliberat de les normes legals.
10. De les multes, les penalitzacions i les sancions.
11. De qualsevol reclamació en connexió amb danys i perjudicis causats per asbests.
12. Queda exclosa qualsevol reclamació per responsabilitat Mediambiental basada en la Llei
26/2007 de 23 d’octubre, de Responsabilidad Medioambiental, i normativa de
desenvolupament, que fos exigida o exigible per l’Administració Pública.
13. Els danys soferts per les obres i les instal·lacions sobre les quals l’assegurat ha exercit la
seva activitat professional i, en particular, la responsabilitat civil decennal.
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14. Als efectes d’aquesta exclusió, s’entenen per obres o instal·lacions pròpies aquells
elements inclosos en la memòria d’obra, així com totes aquelles parts directament afectades
peles treballs assegurats, o que són d’obligada manipulació o ús pera a l’execució dels treballs
esmentats.
15. Respecte a la cobertura de responsabilitat patrimonial i civil de danys patrimonials purs
s’exclou:
a) Pèrdua o foraviament de diners, 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 l'esfera patrimonial del
perjudicat.
c) Reclamacions presentades davant tribunals estrangers; les derivades de la infracció o
inobservança del dret estranger; les derivades d'una activitat professional realitzada en
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 per manques en caixa, errades en pagaments, infidelitat dels mateixos
empleats de l'assegurat.
f) Reclamacions per trencament del secret professional.
g) Reclamacions derivades de l'activitat dels representants de l'assegurat quan no actuen com
a empleats de l‟ ens local.
h) Responsabilitat de les persones que no tenen relació de dependència laboral, encara que
actuïn per a ell i per compte d’ ell.
i) Perjudicis econòmics purs derivats de la denegació o concessió de permisos o llicències, de
qualificacions urbanístiques i de contractes administratius.
j) Incompliment en terminis d'entrega pactats o falta d´ entrega o subministres dels productes,
treballs o serveis.
16. Indemnitzacions per furt o robatori.
17. L'explotació i gestió d'embarcacions i aeronaus, així com els danys causats a
embarcacions, aeronaus i els seus passatgers i la paralització del tràfic aeri i marítim.
18. Danys produïts per trencament o desbordament d'embassaments i preses; infiltracions o
desbordaments d'aigües marines, dics, ports o llacs així com la derivada de l'explotació de
preses i embassaments.
19. Les Responsabilitats derivades de festejos taurins (corregudes de bous, capeas,
tancaments, solta de vaquetes i similars).
20. Els danys i perjudicis derivats de manifestacions esportives de vehicles a motor de
qualsevol tipus.
21. Responsabilitat civil derivada dels correfocs i del llançament de focs artificials i pirotècnia en
general, i aquella que pogués concernir als pirotècnics encarregats de disparar els focs
artificials.
22. Reclamacions per danys causats directament per transmissió de malalties com ara
Coronavirus (COVID-19), síndrome respiratòria aguda greu coronavirus 2 (SARS-*CoV-2), o
qualsevol mutació o variació del SARS-*CoV-2, així com el contagi de qualsevol malaltia
infecciosa o vírica de caràcter endèmic o pandèmic que afecti tant humans com a animals,
decretades per les autoritats sanitàries nacionals o internacionals.
22. Les que sorgeixen de la insolvència, el retard en el compliment de les obligacions o del
deteriorament financer de l’assegurat.
23. La pèrdua de diner, de signes pecuniaris i, en general, de valors i efectes al portador o a
l’ordre endossats en blanc.
24. Les reclamacions per trencament del secret professional.
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25. La reclamació per la denegació o la concessió de permisos o llicències, de qualificacions
urbanístiques, dels contractes administratius i els que són conseqüència de l’aplicació de la
legislació sobre expropiació forçosa.
26. Reclamacions presentades davant tribunals estrangers; les derivades de la infracció o
inobservança del dret estranger; les derivades d'una activitat professional realitzada en
l'estranger.
27. 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.
28. Reclamacions derivades de segrest i rescat.
29. Reclamacions per manques en caixa, errades en pagaments, infidelitat dels mateixos
empleats de l'assegurat.
30. Reclamacions derivades o que portin per causa un atac informàtic o ciberatac. Queda
exclosa qualsevol responsabilitat, sinistre o despesa derivada de:
a. Qualsevol errada en el funcionament dels sistemes de l’assegurat
b. Qualsevol ús atípic per part de qualsevol persona o accés no autoritzat als sistemes de
l’assegurat.
c. Qualsevol revelació de dades de les quals l’assegurat pogués ser legalment el responsable
(incloses les dades custodiades o controlades per l’assegurat, o dades emmagatzemades o
processades per un tercer).
d. Qualsevol transmissió de virus informàtic o malware.
31. Responsabilitat civil d’administradors i directius (D&O) en cas que els assegurats d’aquesta
pòlissa exerceixin en aquestes funcions en empreses privades participades per capital públic.
També s’exclou la responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de l’Administració
Pública en l’exercici dels càrrecs polítics que puguin desenvolupar en l’administració, així com
la responsabilitat comptable.
32. Responsabilitat civil professional dels serveis mèdics de les Administracions Públiques als
seus propis treballadors. També queda exclosa la gestió de les residències de persones grans.
b) Quant a la responsabilitat civil patronal expressament s’exclouen:
1. Els danys corporals que no són conseqüència d’accidents de treball i, en general qualsevol
accident que no està cobert a la vegada per l’assegurança obligatòria d’accidents de treball.
2. Qualsevol tipus de multes, penalitzacions o recàrrecs establers en la legislació laboral o de
seguretat social vigent, ni les conseqüències del seu impagament.
3. Les 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.
4. L’incompliment voluntari de les normes de seguretat i higiene al treball.
5. Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal assalariat.
6. Les indemnitzacions per malalties professionals.
5. FIANÇA I DEFENSA
La defensa judicial de l’assegurat s’entén referida també a tot el personal de l’Ajuntament en
l’exercici de la seva activitat.
El personal de l’Ajuntament pot acceptar la seva defensa pels advocats de l’asseguradora
adjudicatària o bé triar el seu propi advocat, prèvia comunicació a la companyia asseguradora.
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En aquest últim cas, l’assegurador només restarà obligat a satisfer les despeses de tal direcció
jurídica fins el límit establert a les normes relatives a honoraris mínims o orientatius del Col·legi
d’Advocats que correspongui, i en tot cas fins a un límit de 12.000€.
L’assegurat presta la seva col·laboració i atorga els poders per a plets que siguin necessaris a
favor dels advocats i dels procuradors designats.
La present garantia no queda subjecte a franquícia.
Tots els pagaments que hagi de realitzar la Companyia, tant en virtut d’aquesta garantia com
del present plec, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada per a la garantia de
responsabilitat civil.
a) Queden compreses les garanties següents.
1. La defensa de l’assegurat en els procediments jurídics de qualsevol tipus, inclosos els
criminals que els segueixin, fins i tot després d’haver liquidat les responsabilitats civils.
2. La constitució de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) se’ls exigeixi per assegurarne la llibertat provisional.
3. La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) se’ls demani
com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.
4. Queda 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 la fiança esmentada.
5. El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal,
sobrevinguin com a conseqüència de qualsevol procediment judicial (civil i criminal) que els
segueixi.
b) Alliberament de la despesa.
1. La garantia de responsabilitat civil coberta per aquest contracte s’entén alliberada de
qualsevol deducció per despeses judicials que com a conseqüència de la tramitació de
l’expedient del sinistre s’hagi produït quan aquelles despeses, sumades a la indemnització
satisfeta, excedeixen l’esmentada garantia.
6. RENÚNCIA AL DRET DE REPETICIÓ
Els asseguradors, pagat un sinistre, renuncien a exercir el dret de repetició front a funcionaris i
dependents de l’assegurat, que poguessin aparèixer com a responsables del dany indemnitzat,
amb excepció de l’existència de dolo.
7. ÀMBIT TEMPORAL
Es cobreixen de conformitat al present plec, els danys ocorreguts a partir de la data d’ efecte i
reclamats durant la vigència del contracte (incloses les pròrrogues) o durant els dos anys
posteriors al seu venciment o a la seva rescissió, si fos el cas.
Es considerarà com a data d’ocurrència d’un sinistre la 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 de sinistre la de la resolució
administrativa ferma d’anul·lació de l’acte administratiu causant del perjudici o de la sentència
judicial ferma.
Per data de reclamació s’ entendrà:
- Aquella on s’ inicia un procediment judicial o administratiu o la d’un requeriment formal i per
escrit formulat contra l’assegurat o directament contra l’assegurador.
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- Aquella on l’assegurat té coneixement, per primera vegada, de qualsevol tipus de
circumstància o informació segons les quals es pugui raonablement esperar una reclamació.
8. ÀMBIT GEOGRÀFIC
La garantia d’aquesta pòlissa s’estén i es limita a les responsabilitats derivades de danys
sobrevinguts en territori de la Unió Econòmica Europea i reclamats o reconeguts pels tribunals
comunitaris.
9. CAPITALS ASSEGURATS
Límit d'indemnització per sinistre es de 3.000.000 € i per any es de 6.000.000 €.
Límit per víctima en patronal de 600.000 €.
Límit per víctima en patrimonial primària pura 600.000 €
10. TIPUS LICITATORI I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
a) Tipus licitatori
Tipus licitatori Prima anual: Base de les ofertes dels licitadors: 270.000€ IVA exempt.
b) Valor estimat del contracte
El mètode de càlcul per determinar el valor estimat del contracte ha estat l'establert a l'article
101 de la Llei 912017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic - LCSP- en el que
s'ha considerat la durada del contracte i les possibles modificacions i pròrrogues, sense
incloure l'impost sobre el Valor Afegit. El valor estimat s'ha calculat d'acord amb el que
estableix l'article 101 de la LCSP en funció dels paràmetres següents:
Període contractual (2021 (3 mesos), 2022, (9 mesos)):
Possible pròrroga (1 any)
Total

270.000€
270.000€
540.000€

Es tracta d’un contracte privat d’assegurances, subjecte a l’impost sobre primes
d’assegurances i exempt d’IVA d’acord amb l’article 20.1.16 de la llei 37/1992 de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
11. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La despesa derivada del present contracte té caràcter plurianual i es distribueix en les
anualitats següents:
Exercici de 2021, per un import de 67.500 €, resta subjecte a l’autorització en el pressupost de
l’exercici corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l’article 174 del RDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
L’exercici 2022, i possible pròrroga, restaran subjectes a l’autorització en el pressupost de
l’exercici corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l’article 14 del RDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
12. DURACIÓ DEL CONTRACTE
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La data d’efecte de la pòlissa comença el dia 1 d’octubre de 2021. El contracte tindrà una
durada d’un any, essent el termini de vigència des de les 0 hores del dia 1 d’octubre de 2021
fins a les 24 hores del dia 30 de setembre de 2022, termini que es pot prorrogar per un any
més, per mutu acord de les parts abans de la seva finalització.
Aquesta pròrroga es portarà a efecte per consentiment exprés de les parts amb 4 mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada inicial.
En cap cas la pròrroga podrà produir-se amb el consentiment tàcit de les parts.
D’altra banda, en el supòsit que no s’acordi la pròrroga, es podrà, a petició de l’assegurat,
prorrogar el contracte per un termini màxim de sis mesos addicionals, a comptar des de la data
de venciment del contracte, sent aquesta pròrroga obligatòria per l’empresa adjudicatària.
No obstant, en el cas que no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de
la prestació a realitzar, aquesta continuïtat serà obligatòria per al contractista, pel temps mínim
que resulta indispensable fins a la formalització del nou contracte, i amb les condicions del
contracte vigent, de conformitat amb l’establert a l’article 29.4 LCSP.
13. PROPOSICIÓ ECONÒMICA
La proposició econòmica ha de versar sobre la millora del tipus de licitació que correspongui i
sobre les millores dels límits d’indemnització i sublímit establerts en la condició 9.a) del Plec
(llevat del límit per víctima en patronal) i de la franquícia.
No es valoraran les propostes que difereixin de les condicions tècniques exigides per a
l’execució del contracte.
En el cas d’empat prevaldran les proposicions presentades per les asseguradores que tinguin a
la plantilla el percentatge més gran de treballadors amb discapacitat, sempre superior al 2%.
La prima ofertada es mantindrà invariable durant tota la duració del contracte incloses les seves
pròrrogues.
14. FRANQUÍCIA
14.1 La possible franquícia màxima general s’indicarà expressament en l’oferta econòmica,
sense que aquesta pugui sobrepassar l’import de 1.000€ per sinistre.
14.2 S’estableix una franquícia de patrimonials primaris d‟ un 15% per sinistre, amb un
mínim de 1.500 €.
15. CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteri núm. 1. Millor oferta econòmica. De 0 a 40 punts.
Es valorarà amb 0 punts l’oferta que coincideixi amb el tipus licitatori.
Es valorarà amb 40 punts l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es valorarà segons aquesta fórmula:
Puntuació = Oferta més baixa × 40/Oferta a valorar
Criteri núm. 2. La millora en la franquícia màxima general establerta en 1.000 € a la
clàusula 14.1 d’aquest plec es valorarà de 0 a 30 punts que es farà d’acord amb la
puntuació següent:
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Sense franquícia: 30 punts
En el cas de millora de la franquícia establerta en el Plec fins a 5 punts.
S’atorgarà 0 punts a la franquícia establerta en el Plec i 5 punts a la franquícia més baixa i la
resta es valorarà aplicant la fórmula següent:
Puntuació = Oferta més baixa × 5/Oferta a valorar
Criteri núm. 3. La millora en el pagament directe per part de l’asseguradora dels
honoraris a l’advocat escollit per l’assegurador referida en la clàusula 5 d’aquest plec 11
punts.
La companyia asseguradora que realitzi el pagament dels honoraris directament a l’advocat
escollit 11 punts, i 0 punts si no el realitza i ho ha de gestionar el propi Ajuntament.
Criteri núm. 4. Millores en els límits d’indemnització es valoren fins a 9 punts.
Per l’increment de cadascun dels límits i sublímits establerts en la condició 9 del plec (llevat del
límit per víctima en la responsabilitat primària-pura) fins a 9 punts distribuïts en:
4.1 Millora en el límit per sinistre: fins a 3 punts.
4.2 Millora en el límit per anualitat: fins a 3 punts.
4.3 Millora en el sublímit patronal: fins a 3 punts.
Es valorarà amb 0 punts l’oferta que coincideixi amb el límit que figura en el Plec.
Es valorarà amb 3 punts el límit més alt.
La resta d’ofertes es valorarà segons aquesta formula:
Puntuació = Oferta a valorar/ Oferta límit més alta × 3
Criteri núm. 5. La millora en la mediació per part d’un corredor d’assegurances, 10 punts.
La companyia que aporti una corredoria encarregada de col·laborar amb l’Ajuntament en la
gestió de les reclamacions i de coordinar la comunicació entre asseguradora i administració 10
punts. Aquella companyia que no ofereixi aquest servei 0 punts
Obtinguda la puntuació de totes les ofertes respecte a cada un dels criteris, se suma la
puntuació total de cada una, i se selecciona la que obté major puntuació.
En el cas d’empat prevaldran les proposicions presentades per les asseguradores que tinguin a
la plantilla el percentatge més gran de treballadors amb discapacitat, sempre superior al 2%.
16. GESTIÓ DE LA PÒLISSA
L’entitat adjudicatària emet amb data de l’1 d’ octubre la carta de garantia provisional, amb la
qual accepta les condicions establertes en aquest plec i facilita la pòlissa definitiva dintre del
primer mes de vigència de la pòlissa.
17. GESTIÓ DELS SINISTRES
La companyia asseguradora, quan sigui requerit per l’assegurat, enviarà un pèrit al lloc on ha
ocorregut el sinistre, qui emetrà un informe i valoració dels danys, el qual serà lliurat a
l’assegurat i podrà formar part de l’expedient administratiu.
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La companyia asseguradora assignarà personal amb qualificació tècnica, organitzativa i
executiva, amb capacitat de resolució de qüestions controvertides.
La companyia asseguradora assignarà un interlocutor únic per a la gestió d’aquesta pòlissa.
Els sinistres que siguin refusats de cobertura per la Companyia, aquesta haurà d’emetre un
informe argumentant els motius de la no cobertura. La resposta haurà de ser remesa a
l’Ajuntament en un termini de quinze dies.
El sinistre s’ha d’obrir amb un màxim de 48 hores.
S’enviarà còpia del peritatge amb les valoracions econòmiques per estar informat de la gestió
integral del sinistre en un període màxim d’un mes.
S’enviarà a la Secció De Patrimoni ,Assegurances I Responsabilitat .Patrimonial un resum
trimestral de l’estat de la tramitació dels sinistres oberts durant el mes indicant l’estat (obert,
peritat, pendent de peritar, pendent de pagament, etc.).
La companyia asseguradora ha d’informar anualment, amb una estimació del cost dels sinistres
pendents de liquidació i de l’import liquidat pels sinistres tancats, així com informació de les
reserves.
Especificacions per a sinistres per reclamacions patrimonials
La presentació d’una reclamació de responsabilitat per danys i perjudicis contra l’Ajuntament,
suposarà la iniciació d’un procediment de responsabilitat patrimonial, de conformitat amb les
previsions contingudes en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. La companyia serà citada com a part interessada per poder
intervenir en l’expedient i s’haurà de posicionar en el mateix a través de presentació del
corresponent escrit d’al·legacions, en el que es farà constar la seva valoració jurídica i
econòmica.
En quant als sinistres, la tramitació i gestió interna de les reclamacions patrimonials que afectin
al present contracte es realitzarà de conformitat amb les següents condicions:
La Companyia Asseguradora informarà de la referència assignada al sinistre en un termini de
48 hores des de la comunicació de l’Ajuntament del sinistre.
La Companyia asseguradora haurà d’ emetre informe responsabilitat en el termini de 21 dies,
des de que disposi de l’expedient administratiu o de la documentació suficient per informar,
indicant si estima que hi ha o no responsabilitat de l’Assegurat, amb la valoració dels danys i
emetrà els corresponents informes pericials mèdics i tècnics que procedeixin. 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 de l’assegurat.
Quan així sigui requerit per l’Assegurat, s’enviarà per part de la Companyia Asseguradora un
perit al lloc on hi hagués ocorregut el sinistre o un perit per valorar els danys que es reclamin.
La Companyia donarà trasllat a l’Ajuntament en el termini d’un mes, de l’informe pericial en el
que es reculli la valoració de danys, les causes del sinistre i altres punts que permetin
determinar la responsabilitat de l’ assegurat. Aquest informe podrà formar part de l’expedient
administratiu.
La companyia asseguradora abonarà la indemnització en el termini màxim de 2 mesos, o
aquell que pugui establir l’òrgan jurisdiccional, comptadors a partir de la data en que l’import de
l’esmentada indemnització hagi estat fixada per sentència ferma o hagi estat determinada pel
reconeixement de la responsabilitat per l’Ajuntament, en resolució del procediment de
responsabilitat a l’efecte, de conformitat amb la legislació vigent esmentada.
Vinculació a les resolucions de l’Ajuntament: la presentació d’una reclamació per danys i
perjudicis suposa la iniciació d’un procediment administratiu sotmès a legislació aplicable en
aquesta matèria. La Companyia serà tinguda en compte com a part interessada per poder
intervenir en l’expedient, però restarà vinculada a les resolucions que posin fi al procediment
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esmentat, incloses les relatives a terminació convencional del mateix. No obstant, el pagament
del sinistre per part de la companyia no s’efectuarà fins que aquesta rebi la resolució adoptada
per la citada Administració o indicacions per efectuar el pagament de forma convencional.
18. CONFIDENCIALITAT
El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés en
ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el caràcter referit en els plecs o en
el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal.
Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta
informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha
de ser definit i limitat en el temps.
19. PROTECCIÓ DE DADES
Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l’empresa haurà
d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per
tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i,
de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable, acompanyant a
l’oferta el document de Declaració responsable, que s’annexa.
Que l’empresa adjudicatària, com a encarregada del tractament, haurà de considerar les
Condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb els tercers encarregats
del tractament de dades de caràcter personal, aprovades per l’Ajuntament, així com signar el
corresponent contracte d’encarregat que serà el document que tindrà per objecte establir les
condicions particulars pel tractament de les dades personals, per la prestació del servei.
L’estipulat a les condicions generals reguladores, és d’obligat compliment per l’adjudicatari, per
als seus empleats i col·laboradors.
Des del Servei municipal de Contractació s’efectuarà el seguiment del compliment de les
condicions generals que regulen el tractament de les dades personals.
Que per prestar el servei de assegurança de responsabilitat civil/patrimonial, concretament, el
tractament de dades personals, consistirà en:







Registre
Organització
Estructuració
Conservació
Consulta
Utilització

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és efectuar al·legacions en les
reclamacions patrimonials.
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Que per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’Ajuntament, com a responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa adjudicatària,
encarregada del tractament, la informació (categories de dades) que es descriuen a
continuació:
 Identificació: Nom, cognoms, DNI o NIE, número de seguretat social, domicili, telèfon,
correu electrònic, fotografies.
 Personals: Data i lloc de naixement, edat, estat civil, dades familiars.
 Mèdics o de salut: Historial clínic i controls sanitaris
 Categories de persones interessades
 Ciutadans...
20. INFORMACIÓ PER ALS LICITADORS
El pressupost consolidat de l’any 2021 és de 261.033.158,27€. Tota la informació sobre el
pressupost municipal es troba a la Seu electrònica de l’Ajuntament.
La sinistralitat corresponent a aquesta assegurança des de gener de 2016 a desembre de 2020
ha estat la següent:

ANY
2016
2017
2018
2019
2020

SINISTRES
155
160
186
168
138

RESERVES
27.790,00
88.288,78
420.923,50
397.203,02
210.431,90

PAGAMENTS
49.856,06
11.480,13
27.466,35
852,40
702,50
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