PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DE LA COBERTURA D'ASSEGURANCES DE
RESPONSABILITAT CIVIL PER REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
1. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
L’objecte de l’assegurança és la contractació per part de Reus Mobilitat i Serveis SA
com a part prenedora, d'una cobertura d'assegurances que garanteixi les
conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil extracontractual que,
segons la normativa legal vigent, correspongui directament, mancomunada, solidaria o
subsidiària a Reus Mobilitat i Serveis SA, 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.
2. DEFINICIONS
Prenedor: Reus Mobilitat i Serveis SA
Assegurador: Entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats contractualment.
Assegurat: Reus Mobilitat i Serveis SA així com els seus respectius representants, els
seus empleats, dependents en l'exercici de les seves funcions o de la seva activitat
professional per compte per l’activitat desenvolupada, al marge de l’existència o no de
relació laboral; i l’Ajuntament de Reus.
Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes d’aquesta pòlissa qualsevol
persona física o jurídica diferent al 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 les seves funcions
Sinistre: s’entén per sinistre la producció per acció o omissió d'un resultat danyós, que
causi un perjudici efectiu, avaluable individualment i econòmicament, respecte a una
persona o grup de persones, quan hi hagi un nexe causal entre l'acció o l’omissió i el
dany.
Data del sinistre: es considera com a data del sinistre la data en què va tenir lloc el fet
generador de la primera manifestació del dany o del perjudici objecte de la reclamació.
Dany: s'inclouen en aquest concepte els següents:
Personals: Es consideren danys personals els corporals, incloent-hi lesió, malaltia,
danys psíquics i mort.
Materials: Es consideren danys materials el menyscabament, deteriorament, destrucció,
alteració, pèrdua i desaparició d'una cosa o substancia, així com la lesió física
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ocasionada als animals.
Perjudicis: Es consideren perjudicis els causats com a conseqüència d’un dany material
i/o corporal previ cobert per la pòlissa.
Pòlissa: document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part
integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives particulars i aquest plec de
prescripcions tècniques de responsabilitat patrimonial i civil que regeixen aquesta
contractació.
Responsabilitat: d’acord amb els termes i condicions establerts en aquest plec, la
cobertura s’estendrà a la responsabilitat derivada dels actes o omissions no dolosos
que ocasionin danys personals, materials o perjudicis a terceres persones, conforme a
la regulació establerta en el dret privat.
3. DESCRIPCIÓ DEL RISC
S’entendran incloses totes les instal·lacions i les activitats necessàries per al
desenvolupament de les activitats pròpies de Reus Mobilitat i Serveis, SA.
L’activitat que desenvolupa Reus Mobilitat i Serveis SA és :
a)

Constitueix l’objecte de la societat quantes activitats estiguin encaminades a la

construcció, gestió, administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments
públics, incloses les activitats complementàries serveis de guinguetes, panells
publicitaris ... com així com la construcció, promoció, gestió, administració i explotació
de tot tipus d’edificacions i urbanitzacions, en l’àmbit on s’ubiquin aquests pàrquings o
aparcaments públics per encàrrec de l’Ajuntament, per concessió, arrendament, o
mitjançant qualsevol altre títol.
b)

Totes aquelles activitats i serveis relacionats amb la circulació, el transport, la

mobilitat, els espais públics, la via pública i els edificis, instal·lacions i equipaments de
caràcter públic, inclosa la redacció de projectes i estudis, l’execució d’obres,
l’establiment i ampliació de serveis, la remodelació d’aquestes obres i serveis i la seva
millora, manteniment i renovació, per encàrrec de l’Ajuntament i les seves entitats
dependents.
c)

Quantes activitats estiguin encaminades a la gestió, administració i explotació

dels mercats públics així com totes aquelles activitats relacionades amb aquest servei
municipal que li encomani l’Ajuntament.

Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, ja directament ja
indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats,
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empreses, agrupacions, unions o qualsevol altre mena d’associacions admeses en dret.

L’assegurador indemnitzarà a l’assegurat, amb les condicions, exclusions, límits i
termes d’aquest plec, per les responsabilitats que li corresponguin en l’exercici de la
seva activitat, així com a l’explotació, l’ús i la utilització dels mitjans materials, amb
independència del títol jurídic que ostenti.
4. RISCOS COBERTS
Es cobreix qualsevol responsabilitat civil de l'assegurat que no estigui expressament
exclosa
en la clàusula cinquena d’aquest plec. Aquestes clàusules prevalen sobre les de l’entitat
adjudicatària.
Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, es garantiran les següents
responsabilitats
de l'assegurat:
A. Responsabilitat civil general:
1. Les responsabilitats derivades en qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari,

cessionari, i qualsevol altra títol i/o usuari del béns immobles i mobles destinats a
l’explotació o desenvolupament de les activitats de l’empresa assegurada. Així com
la responsabilitat civil front als propietaris dels immobles que s’ocupin en règim
d’arrendament o cessió.
2.

Per la propietat o tinença de xarxes i instal·lacions de distribució i subministrament
de gas, electricitat, telecomunicacions. Aire condicionat, aigües i sanejament.

3.

Per la propietat i gestió d’aparcaments i garatges.

4.

Per la gestió dels mercats municipals.

5.

Danys derivats de la realització del treballs propis de l’activitat assegurada e, així
com el derivats d’activitats fora del recinte de l’empresa.

6.

Danys causats per accions o omissions culposes o negligents dels empleats de
l’assegurat, en l’exercici de les funcions pròpies del seu àmbit laboral o professional

7.

Danys causats a terceres persones que es trobin en els recintes de l’Assegurat,
com podrien ser visitants, clients, subministradors i en general, totes aquelles
persones que no depenguin de fet o dret de l’assegurat.

8.

Les derivades de l'estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions
i mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l'assegurat, qualsevol que sigui
el seu títol, pel desenvolupament correcte de la seva activitat.

9.

Les derivades d'incendi, explosió, fums, aigües, gasos, olors, vapor i enfonsament
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del terreny.
10. Les derivades del servei de vigilància i seguretat, fins i tot quan comprengui l’ús

d'armament.
11. La derivada del subministrament d’aliments, menjars i begudes en els serveis de

cantina, bar i menjadors o altres locals similars
12. La derivada de l’actuació dels serveis mèdics, o de la utilització del DEA.
13. Les que es derivin de l’organització i/o promoció d’actes oficials, recreatius, turístics,

esportius i activitats culturals per part de l’assegurat o dels que d’ell depenguin
(inclosos els intercanvis de persones de la ciutat amb d’altres localitats del país o
estrangeres), així com la que es derivi de participar en exposicions i fires. També,
es consideren incloses la realització de conferències, reunions o assemblees, com
la realització d’oposicions i proves de selecció de personal.
14. Les que es derivin dels danys ocasionats a béns de tercers, inclòs quan es trobin

sota l’atenció, control o custodia de l’assegurat. Aquesta cobertura actuarà en
defecte o en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per
l’assegurat.
15. Danys patits pels vehicles depositats als pàrquings, d’acord amb els sublímits

assegurats.
16. La condició de promotor o constructor d’obra nova; o d’obres de manteniment,

reparació, ampliació o reforma d’edificacions i instal·lacions ja existents, fins a
300.000€.
17. Treballs de jardineria
18. La derivada de les operacions de càrrega i descàrrega.
19. La derivada per els danys ocasionats per la descàrrega, dispersió, fuga o fuita de

fums, gasos, pols, vapors, sutge, productes químics, residus o altres irritants,
contaminants o polucionants, sempre que tal descàrrega, dispersió, fuga o fuita
compleixi la totalitat dels següents requisits:
a) Que es produeixi de forma sobtada i accidental.
b) Que el començament de la descàrrega, dispersió, fuga o fuita es produeixi durant
la vigència de la pòlissa.
c) Que la descàrrega, dispersió, fuga o fuita no ha de durar més de 72 hores.
d) Que el dany causat es manifesti durant les 72 hores següents al començament
de la descàrrega, dispersió, fuga o fuita.
20. Responsabilitat Civil Subsidiària Subcontractistes

Queden cobertes les reclamacions derivades de la responsabilitat civil subsidiària
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derivada de la directa dels subcontractistes ocupats en els treballs objecte
d'aquesta pòlissa.
Aquesta cobertura entrarà en vigor quan les empreses els serveis hagin estat
requerits per l'assegurat siguin declarades civilment responsables dels danys
causats pel sinistre, quedant acreditada la seva insolvència.
Els assegurats es comprometen a exigir als subcontractistes, de forma contractual,
l'existència d'assegurances amb límits i condicions adequats a les característiques
dels riscos que generi la seva intervenció en les obres.
En el cas que aquestes empreses tinguin contractada una pòlissa de
responsabilitat civil o de danys materials, el present contracte només actuarà en
excés o defecte de les garanties d'aquesta.
No obstant l'anteriorment indicat, la companyia adjudicatària atendrà les
reclamacions per sinistres derivats de l'activitat dels subcontractistes, sense
detriment del seu dret de repetició contra els mateixos o contra els seus
Asseguradors, en virtut de les pòlisses d'assegurança que aquests tinguessin
contractades. Per això, els Assegurats hauran col·laborar amb la companyia
adjudicatària per canalitzar la repetició, demanant i facilitant totes les dades que en
relació al sinistre li siguin sol·licitats.
En el cas que procedeixi indemnització, la companyia adjudicatària se subroga per,
un cop satisfeta i fins al límit de la mateixa, exercir els drets i accions que per raons
del sinistre corresponguessin al prenedor de l'assegurança i / o assegurat enfront
de les persones responsables del mateix .

Queden exclosos d'aquesta garantia els danys a les obres i als materials utilitzats
per l'assegurat o els seus subcontractistes en l'execució de les obres.

B. Responsabilitat civil patronal
Les derivades de la condició de patró o empleat de l'assegurat, davant dels seus
dependents i assalariats.
S’entén que hi ha responsabilitat indemnitzable quan els danys i perjudicis siguin
imputables a títol de responsabilitat a l’assegurat, en qualitat d’empresari, pels
accidents de treball patits pels treballadors arran d’un accident (fet generador)
ocorregut durant l’execució dels treballs propis de l’activitat assegurada, en tant que
sigui legal i reglamentàriament assegurable.
Als efectes de la cobertura d’aquest contracte tindran la consideració de
treballadors:
- Els assalariats de l’assegurat inclosos en nòmina i donats d’alta en l’assegurança
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d’accidents de treball.
- Els treballadors amb relacions de treball temporal o de duració determinada.
- Els contractats per empreses de treball temporal i altre personal que, encara que
no pertanyi a l’empresa assegurada, participi en l’activitat objecte d’aquesta
assegurança i es trobi sota la dependència de l’assegurat.

C. Responsabilitat civil Protecció de Dades
Clàusula de Responsabilitat civil derivada de la protecció de dades de caràcter
personal

1) Risc assegurat.
Aquesta cobertura té per exclusiu objecte cobrir la responsabilitat civil per danys
causats a tercers (inclosos els empleats de l'assegurat) en què pugui incórrer
l'assegurat, així com les sancions que l'Agència de Protecció de Dades pugui
imposar a l'assegurat, per l'incompliment de les obligacions de protecció de dades
de caràcter personal que imposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades o
qualsevol altra norma legal posterior que reguli aquesta mateixa matèria (en
endavant, "legislació").

2) Sumes assegurades i franquícies.
Per a la present cobertura addicional, són aplicables les limitacions següents:
Suma assegurada: 300.000 € per sinistre i any d'assegurança.
S'entén que és un únic sinistre el conjunt de reclamacions i / o sancions derivades
d'un mateix fet, amb independència del nombre de perjudicats i que eventualment
comporten conjuntament una indemnització Tercers i una o més sancions.
Així mateix, s'entén per suma assegurada la quantitat màxima que respondrà
l'Assegurador per la suma de totes les indemnitzacions i despeses derivades de
tots els sinistres ocorreguts durant una anualitat d'assegurança, entenent com a tal
el període de temps transcorregut entre dos venciments anuals de prima , o entre
l'entrada en vigor i la data de fi de l'assegurança, si tingués una durada inferior a
un any.
Franquícia: 3.000 € per sinistre.

3) Extensió de la cobertura.
Aquest plec empara la responsabilitat civil en què pugui incórrer l'assegurat enfront
de tercers derivada dels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de
l'incompliment per part de l'assegurat de les seves obligacions regulades per la
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legislació, fins i tot en el cas que aquest incompliment no generi un dany material
o dany corporal acord definició d'aquest plec.
Amb caràcter exhaustiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per
danys morals (per exemple a l'honor, imatge o intimitat) i altres perjudicis
avaluables econòmicament que pugui patir un Tercer.
Igualment quedarà emparada la defensa jurídica de l'assegurat, així com la
imposició de fiances, per reclamacions emparades pel plec. En el supòsit de
sancions, la defensa jurídica del present plec, s'estén a la impugnació d'aquesta
sanció.
La cobertura es limita a reclamacions que rebi el prenedor o l'assegurat durant la
vigència de l'assegurança, per fets ocorreguts durant la vigència de l'assegurança.
S'entén per "reclamació" la primera noticia que el prenedor o l'assegurat tinguin,
per qualsevol via, de la intenció d'un Tercer o de l'Agència de Protecció de Dades
de reclamar o incoar un expedient sancionador respectivament.
En el moment d'entrada en vigor d'aquest Plec, el prenedor i assegurats declaren
que no tenen coneixement de cap fet que hagi donat o pugui donar lloc a una
reclamació emparada per aquesta cobertura addicional.

4) Riscos exclosos.
No queden emparats els següents supòsits:
1. Indemnitzacions i / o sancions 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 negligent custòdia de qualssevol altres dades
o documents que no tinguin caràcter personal d'acord amb la legislació, com
ara, per exemple, drets de propietat intel·lectual, científica o industrial.
2. Les despeses de reposició o millor protecció de les dades extraviats,
perduts, deteriorats o cedits.
3. Multes i sancions de qualsevol tipus, diferents de les abans detallades i
imposades per l'Agència de Protecció de Dades.
Tampoc quedaran cobertes les sancions imposades per l'Agència de
Protecció de Dades d'ofici, sense prèvia denúncia d'un perjudicat, i basades
exclusivament en el mer incompliment de les obligacions legals de
l'assegurat en aquesta matèria sense haver generat un perjudici a un
particular concret.
4. Qualsevol dany materials i corporals, així com qualsevol reclamació
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derivada d'una causa diferent a l'incompliment per part de l'assegurat de les
seves obligacions de protecció de dades de caràcter personal que imposa
la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial
Decret 994/99 de 11 de juny o qualsevol altra norma legal posterior que
reguli aquesta mateixa matèria.

D. Responsabilitat civil professional
Riscos inclosos
Les garanties d'aquesta cobertura s'atorguen exclusivament als tècnics titulats que
es troben a la plantilla de l'empresa assegurada, únicament en l'exercici de les seves
funcions tècniques al servei de l'empresa, que passaran a tenir la consideració
d'Assegurats en relació a la pòlissa.
Per tal responsabilitat civil professional, s'entén la derivada d'errors o omissions
professionals en què hi hagi hagut culpa o negligència, en què pugui incórrer
l'assegurat en relació amb l'exercici de la professió tècnica, tal com la mateixa està
regulada en la reglamentació vigent .
Aquesta garantia actuarà sempre en excés de les assegurances, si n'hi ha de
"responsabilitat civil professional" que els tècnics tinguessin contractats amb
qualsevol entitat asseguradora, per la responsabilitat civil professional que es derivi
d'aquesta intervenció.
Riscos exclosos
S'exclou específicament la responsabilitat civil derivada de:
-

Danys que pateixin les pròpies obres projectades, dirigides, efectuades o

relacionades d'alguna manera amb el desenvolupament de l'activitat de l'assegurat.
-

L'article 1591 del Codi Civil: Responsabilitat Decennal, així com les derivades de

l'article 17 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre (Llei d'Ordenació de l'Edificació).
-

Errors professionals comesos en àmbits que excedeixin de l'exercici de la professió,

segons estiguin establerts o reconeguts per la legislació vigent i Estatuts del respectiu
Col.legi Professional.
-

Les reclamacions de danys causats a un assegurat per qualsevol persona física o

jurídica que tingui la consideració d’Assegurat, o que no tingui la consideració de tercer,
respecte a les Cobertures Opcionals de responsabilitat civil del Plec Tècnic.
-

Responsabilitats contractuals de l'assegurat, que excedeixin de les seves

responsabilitats legals com a professional.
-

Els perjudicis que puguin patir tercers quan no siguin conseqüència directa d'un dany

corporal o material cobert per aquest Plec.
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-

Divulgació del secret professional.
Àmbit temporal per aquesta cobertura
Aquesta cobertura garanteix la responsabilitat civil derivada de danys ocorreguts
durant el període de vigència de l'assegurança, causats per errors professionals
comesos durant aquest mateix període i la reclamació s'efectuï fefaentment a
l'Assegurat o l'assegurador, durant la vigència del contracte o en el termini màxim de
dotze mesos, des de l'acabament de l'última de les pròrrogues del contracte o, si no,
del seu període de durada.
Les reclamacions per danys causats per errors professionals comesos abans de
l'entrada en vigor del contracte, estan expressament exclosos, encara que siguin
declarats durant la vigència d'aquest.

5. RISCOS EXCLOSOS
Queden excloses les responsabilitats derivades de:
•

L'ús i circulació de vehicles de motor, sempre que no estiguin coberts en un altre
apartat d'aquesta pòlissa.

•

Les que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.

•

L'explotació i gestió d'embarcacions i aeronaus.

•

La fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.

•

Els danys genètics.

•

Els danys per fets de guerra civil o internacional, motí o revolta popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris.

•

Els danys que tinguin l’origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes
que regeixen les activitats objecte de l'assegurança.

•

La responsabilitat civil decennal de l'article 1.591 del Codi civil i les responsabilitats
exigides pels articles 17.1.a) i b) de la Llei d'ordenació de l'edificació.

• Sancions, penalitzacions i/o multes (inclosos "punitive damages" i "exemplary
damages") en les quals incorri directament l'Assegurat i/o qualsevol altra persona o
tercer, així com les fiances que s'imposin per aquestes causes i les conseqüències
de l'impagament. Les obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o
acords que no serien procedents si aquests no existissin.
• Respecte a la responsabilitat civil patronal s’exclouen:
- Qualsevol prestació que hagi de ser objecte de l'assegurança obligatòria d'accidents
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, a la qual en cap cas podrà
substituir.
- Les sancions de qualsevol tipus, tant les multes com els recàrrecs en les
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indemnitzacions exigides per la legislació laboral.
- La responsabilitat patrimonial i civil directa o subsidiària derivada de l'incompliment de
les lleis laborals i de previsió social, com ara les referents a Seguretat Social,
assegurança d'accidents de treball, pagament de salaris i altres obligacions legals i
pactades.
- Les reclamacions per les malalties professionals.
• Danys causats a béns sobre els quals estigui treballant l'assegurat.
•

Pel que fa als perjudicis patrimonials que no derivin d’un previ dany material o
personal, queden excloses les següents responsabilitats:

- Pèrdua o foraviament de diners, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al
portador o a l'ordre endossats en blanc.
- Reclamacions derivades de danys morals que no transcendeixin l'esfera patrimonial
del perjudicat.
- 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.
- Reclamacions per trencament del secret professional.
- Els danys patrimonials purs derivats de l’actuació de persones que no tinguin amb
l'assegurat relació de dependència laboral, encara que actuïn per a ell i per compte d'ell.
- Les que sorgeixin de la insolvència, retard en el compliment de les seves obligacions
o del deteriorament financer de l’assegurat.
- Els perjudicis patrimonials purs per denegació o concessió de permisos o llicències,
qualificacions urbanístiques, contractes administratius i expropiació forçosa.
- Incompliment de terminis d’entrega o suministres dels productes, treballs o serveis.
•

Reclamacions per manques en caixa, errades en pagaments, infidelitat dels
mateixos empleats de l'assegurat.

•

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.
•

Danys derivats de qualsevol risc aeri, marítim o ferroviari, així com els danys
causats per o a qualsevol nau o producte destinat a la navegació aèria, marítima o
ferroviària.

•

Les reclamacions per sorolls, d.e.s. (diethilstilbestrol), urea-formaldehyde, vacuna
de la pesta porcina (swine-flu), bifenilos policlorats (b.p.c) i per oxicinoli-na.

•

La paralització de qualsevol mena de trànsit per carretera, aeri, marítim, fluvial,
ferroviari o altre; així com de les seves instal·lacions i/o serveis.
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•

La Responsabilitat Civil d'administradors, directius i consellers per les seves
actuacions o falta d'actuació en la seva qualitat d'alt càrrec, i particularment les
reclamacions basades en la Llei de Societats Anònimes i similars.

•

Qualsevol reclamació per responsabilitat mediambiental basada en la Llei 26/2007,
de
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d'octubre,

de

Responsabilitat

Mediambiental,

i

normativa

de

desenvolupament, que fos exigida o exigible per part de l'Administració Pública.
•

Els danys causats per productes subministrats sense tenir el permís legal quan sigui
preceptiu, o els deguts a defectes coneguts per l'Assegurat abans del lliurament o
subministrament.

•

Els danys causats per productes utilitzats amb finalitats experimentals.

•

Els danys resultants de la inobservança de disposicions legals, de prescripcions
oficials i de la reducció de les condicions de seguretat, control o assaigs previstos
inicialment per a la fabricació del producte.

•

Els danys causats per asbest o amiant, en estat natural o els seus productes, aixi
com danys en relació amb operacions i activitats exposades a pols que continguin
fibres d'amiant. o qualsevol reclamació per (asbestosi). Les responsabilitats civils
derivades de danys ocasionats o derivats de l'ús d'urea-formaldehid

•

Els danys originats per un fet, esdeveniment o defecte del producte conegut per
l'Assegurat a l'iniciar-se la vigència del contracte, i de tal naturalesa que es prevegi
puguin afectar la garantia de l'assegurança.

•

En derogació de qualsevol altra cobertura de la pòlissa (inclosa qualsevol extensió
de cobertura davant malalties contagioses), aquesta pòlissa no cobreix cap
reclamació, pèrdua, cost o despesa de qualsevol naturalesa que sorgeixi directa o
indirectament de la malaltia coronavirus (COVID-19), la síndrome respiratòria
aguda sever coronavirus 2 (SARS-*CoV-2), o qualsevol mutació o variació
d'aquests, o que contribueixi a ells. Aquesta exclusió s'aplica també a tota
reclamació, pèrdua, cost o despesa de qualsevol índole que es derivi directa o
indirectament, a la qual s'hagi contribuït o que resulti d'ella: i) Qualsevol temor o
amenaça (ja sigui real o percebuda) de; o ii) Tota mesura adoptada per a controlar,
prevenir, suprimir o relacionar-se d'alguna manera amb qualsevol brot de; malaltia
coronavirus (COVID-19), síndrome respiratòria aguda sever coronavirus 2 (SARS*CoV-2), o qualsevol mutació o variació d'aquest".

6. PRESTACIONS DE L’ASSEGURADOR
Dins del límits establerts, l’assegurador s’obliga a cobrir els conceptes que
s’especifiquen a continuació:
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-L’ import de les indemnitzacions a favor dels perjudicats a qui doni lloc la
responsabilitat civil de l’assegurat coberta per l’assegurança
-En qualsevol procediment judicial que es derivi d'un sinistre emparat per la pòlissa,
l'Assegurador assumirà, a les seves expenses, la direcció jurídica davant la reclamació
del perjudicat, designant els lletrats i procuradors que defensaran i representaran
l'Assegurat en les actuacions judicials que se li seguissin en reclamació de
responsabilitats civils cobertes per la pòlissa, encara quan les esmentades
reclamacions fossin infundades.
Sense perjudici de l'anterior, en el que es refereix exclusivament a la responsabilitat
penal dels Assegurats, la seva defensa podrà ser atribuïda a l'advocat i a procurador,
que lliurement designin, sense que els honoraris professionals que puguin percebre els
esmentats advocats o procuradors puguin ser superiors als que correspongui d'acord
amb les normes orientatives d'honoraris del collegi professional corresponent.
Igualment l'Assegurador assumirà la defensa jurídica davant reclamacions que
poguessin no estar cobertes. Si finalment l'Assegurat fos condemnat i l'acte o omissió
que va donar lloc a la reclamació ho va ser a títol de frau, o per inobservança dolosa de
les disposicions legals, l'Assegurat vindrà obligat a reemborsar a l'Assegurador les
despeses de la defensa jurídica en què aquest hagués incorregut.
Quan la reclamació i/o possible indemnització es trobin sota franquícia establerta a la
pòlissa, sempre que les causes de la reclamació no estiguin excloses per cap de les
condicions de la mateixa, l’asseguradora assumirà les despeses de defensa jurídica i
els peritatges necessaris per a l’establiment de la indemnització, sent, en qualsevol cas,
de càrrec de l’assegurat la liquidació de la corresponent indemnització.
L'Assegurat haurà de prestar la col·laboració necessària a l'esmentada defensa,
comprometent-se a atorgar els poders i l'assistència personal que fossin necessaris, i a
facilitar quanta informació i documentació li requereixi l'Assegurador.
Sigui el que sigui la sentència o resultat del procediment judicial, l'Assegurador es
reserva el dret d’exercitar els recursos legals necessaris contra l'esmentada sentència
o resultat.
Si l'Assegurador estima improcedent el recurs, ho comunicarà a l'Assegurat, quedant
aquest en llibertat per interposar-lo pel seu exclusiu compte i aquell obligat a
reemborsar-li les despeses judicials i les de l’advocat i del procurador, en el supòsit que
l'esmentat recurs prosperés.
Quan es produís algun conflicte d'interessos entre l'Assegurat i l'Assegurador, motivat
per haver de sustentar aquest en el sinistre interessos contraris a la defensa de
l'Assegurat, l'Assegurador el posarà en coneixement de l'Assegurat, sense perjudici de
realitzar aquelles diligències que, pel seu caràcter urgent, siguin necessàries per a la
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defensa. En aquest cas, l'Assegurat podrà optar entre el manteniment de la direcció
jurídica per l'Assegurador o confiar la seva pròpia defensa a una altra persona, en el
cas de la qual, l'Assegurador quedarà obligat a abonar les despeses de tal direcció
jurídica amb un límit màxim de 10.000 euros per a la cobertura de "Responsabilitat civil
explotació".

7. ÀMBIT TEMPORAL
A efectes de cobertura de la pòlissa la present assegurança empara les conseqüències
dels fets realitzats durant el període de vigència, és a dir, des de l’efecte inicial de la
pòlissa fins a la data d’extinció del contracte, sempre que la comunicació del sinistre es
formuli durant la vigència de l’assegurança o en el termini màxim de dos anys a comptar
des de la data de la seva extinció, sense perjudici dels terminis de prescripció legalment
establerts.

8. ÀMBIT TERRITORIAL
L’assegurança cobreix els sinistres derivats de danys sobrevinguts en territori espanyol,
i reconeguts pels Tribunals Espanyols.
9. LÍMITS DE LA INDEMNITZACIÓ
Els límits de la indemnització s'estableixen segons el que s’indica a continuació :
Garanties

Límits d’Indemnització

Responsabilitat Civil d’Explotació

2.000.000 Euros

Responsabilitat Civil Patronal

2.000.000 Euros

Sublimit per víctima
Responsabilitat Civil Professional
Protecció dades de caràcter personal

500.000 Euros
2.000.000 Euros
Per sinistre i any 300.000
Euros

Defensa i fiances

Incloses
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10. FRANQUÍCIA
•

La franquícia general aplicable és de 300 euros.

•

Per a la garantia de Protecció de Dades de caràcter personal la franquícia és de
3.000 euros.

•

Per a la garantia de Responsabilitat Civil Professional la franquícia és de 1.000
euros.

11. GESTIÓ DELS SINISTRES
La tramitació i gestió interna de les reclamacions econòmiques que afectin aquest
contracte es realitzarà de conformitat amb el procediment operatiu següent:
1.

El circuit de la reclamació començarà en el moment en què el perjudicat o reclamant

formuli la reclamació, o quan es pugui preveure raonablement la possibilitat que es
produeixi en funció de les circumstàncies i informació coneguda.
2.

Independentment de la via per la qual es formuli la reclamació, el responsable de

la unitat que tramiti la reclamació n’informarà l’assegurador immediatament que en tingui
coneixement.
3.

La Companyia asseguradora adjudicatària del contracte designarà, de comú acord

amb l’assegurat, un perit per tal d’avaluar i quantificar els danys i/o pèrdues ocasionats
al tercer reclamant. L’assegurat i la Companyia asseguradora actuaran conjuntament
per tal de defensar els interessos de l’assegurat i resoldre les reclamacions que generin
els sinistres.
El Pèrit assignat farà una valoració dels danys, en els sinistres, sempre que
l’assegurat sol·liciti intervenció, independentment de la quantia reclamada.
4.

A tal efecte, es constituirà un Comitè de Sinistres, per fer un seguiment de

sinistralitat de les reclamacions i incidències, amb la finalitat de tenir un coneixement
més exhaustiu de les reclamacions i estudiar amb més profunditat aquells casos que
mostrin connotacions especials.
El Comitè de Sinistres estarà format per:
-

Un representant de Reus Mobilitat i Serveis SA

-

Un representant de Willis.

-

Un representant de la Companyia asseguradora.
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Quan ho considerin apropiat, els representants mencionats podran comparèixer a
les sessions de treball del Comitè de Sinistres acompanyats dels assessors que
estimin oportuns.

Temps de resposta màxims en la tramitació de sinistres de Responsabilitat Civil:
1. La companyia adjudicatària es compromet des del moment que té tota la
documentació en el seu poder a manifestar si existeix o no responsabilitat com
a màxim en 7 dies.
2. Des del moment en que el pèrit pot acordar data de visita amb el perjudicat o
amb el propietari del bé afectat (cas de danys materials), com a màxim en 7 dies
es durà a terme el peritatge.

Ignasi Valls
WILLIS IBERIA CORREDURIA D’ASSEGURANCES I REASEGURANCES SA
02/07/2020
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