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LOT 2. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA
D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIALS
Expedient 16/2018
1. Objecte de la licitació i assegurança
L'objecte del present plec es la contractació per part de la Xarxa Audiovisual Local S.L. com a
prenedor d'una assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la
responsabilitat civil que, segons normativa legal vigent, correspongui de forma directe,
mancomunada, solidària o subsidiària a l’Entitat, 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.
Activitat de l’Entitat:
La societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, del
desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en
concret les següents:
a) l'adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol
forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de
propietat intel·lectual i contingut de caràcter audiovisual, interactius i / o multimèdia,
per satèl·lit, cable i internet o qualsevol altre suport de difusió.
b) la prestació de serveis d'agenda de notícies i serveis de comunicació a les
administracions locals o altres, i en general als ens públics i privats.
c) la prestació de serveis de formació i d'assessorament a tercers en relació amb les
activitats anteriors.
d) i, en general, totes les activitats relatives a l'àmbit de la comunicació local. , Estant
l'assegurat legalment habilitat per al seu exercici i en compliment dels requisits que per
a l'exercici d'aquesta activitat s'exigeixen en cada moment.
2. Definicions
Assegurador: La persona jurídica que, a canvi del cobrament de la prima, assumeix el risc
contractualment pactat.
Prenedor de l’Assegurança:
Xarxa Audiovisual Local, S.L.
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Assegurat:
Xarxa Audiovisual Local, S.L, els seus directius, 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 mentre actuïn en l'àmbit de la seva dependència.
Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, tindran la condició d'Assegurats:
a)
b)

L'empresa especificada, Xarxa Audiovisual Local, S.L
Els empleats d'aquesta empresa, entenent per tals qualsevol persona diferent d'un
administrador, soci, membre o directiu del assegurat, que estigui o hagi estat:
i.

sota un contracte laboral o de prestació de serveis o aprenentatge amb l'assegurat,
o

ii.

posat a disposició, subministrat a, o contractat per l'assegurat, o

iii.

en pràctiques, voluntaris o posició similar amb el Assegurat.

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: 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.
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.
Pòlissa:
El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
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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.
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 pagar, 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:
‐ Responsabilitat Civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin danys a terceres
persones, conforme a allò establert en el dret Privat.
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
L’assegurador garanteix el pagament de les indemnitzacions a que donés lloc la
responsabilitat civil que directament, solidàriament o subsidiàriament pugui derivar per a
l'assegurat com a conseqüència dels danys causats involuntàriament a tercers per fets que
derivin del risc especificat en el present plec, així com el pagament dels costos i despeses judicials
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i extrajudicials inherents a la Reclamació, i la constitució de fiances judicials exigides a l'assegurat
per garantir la seva responsabilitat, derivades de Reclamacions formulades contra l'Assegurat
per primera vegada durant el Període d'Assegurança per fets ocorreguts durant el Període
d'Assegurança i notificades a l'Assegurador de conformitat amb el que estableix la
delimitació temporal de cobertura.

COBERTURES
1.

Responsabilitat Civil d'Explotació

Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, queda emparada la responsabilitat civil que
directament, solidàriament o subsidiàriament se li pugui imputar a l'assegurat pels danys
causats a tercers per actes o omissions propis de l'assegurat o de les persones per les quals
aquest hagi de respondre, i que tinguin el seu origen en el desenvolupament de la seva activitat
incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
i) Els danys causats a tercers amb ocasió del desenvolupament dels treballs que constitueixen
l'activitat objecte de l'assegurança, mitjançant la utilització del personal, maquinària, eines i
equips necessaris, siguin aquests últims de la seva propietat o arrendats.
ii) Derivada dels actes o omissions culpables o negligents dels empleats que guardin amb
l'assegurat relació de dependència laboral en l'exercici de les funcions pròpies de la seva tasca
professional per compte d'aquell; inclosa l'actuació de tècnics o altres professionals únicament
quan aquests actuïn en l'àmbit de les seves funcions per compte de l' Assegurat.
iii)
Per danys personals o materials derivats de treballs de reparació, conservació i
manteniment dels edificis, locals o terrenys que s'utilitzin per a la realització de les activitats a
què es refereix la pòlissa descrits en aquestes condicions, sempre que no es tracti de treballs
de demolició i / o enderroc o que afectin a elements estructurals o de càrrega de l'edifici o
part d'ell mateix, els quals queden en qualsevol cas expressament exclosos de la
cobertura d’aquesta assegurança.
iv) Pels danys causats a edificis colindants.
v)

Responsabilitat civil per danys ocasionats per aigua, incendi i / o explosió.

vi) RC Immobiliària:
Per la propietat o la possessió, com a arrendatari o usufructuari, d'edificis, locals o
terrenys que s'utilitzin per la realització de les activitats descrites en aquestes condicions.
Per la propietat o tinença de xarxes i línies de subministrament de gas, electricitat,
telecomunicacions, aire condicionat, aigua i sanejaments.
- Com a membre de la Comunitat de Propietaris en la qual es trobi situat el local o locals
destinats a l'activitat objecte de la pòlissa, pel que fa a la part d'indemnitzacions i despeses que
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li pogués correspondre d'acord amb el seu percentatge de copropietat, i en excés de els límits
de les garanties de Responsabilitat Civil subscrita per la Comunitat de Propietaris.
vii) RC de transport, càrrega i descàrrega: responsabilitats imputables a l'assegurat pels danys
ocasionats com a conseqüència de la càrrega i descàrrega, transport, manipulació i lliurament
de mercaderies objecte del procés d'explotació, quedant sempre exclosos els danys que
puguin patir les pròpies mercaderies així com el vehicle portador.
viii) Per la propietat i manteniment de rètols, cartells o banderoles publicitàries.
ix) Per l'organització i funcionament dels serveis auxiliars de:
- Seguretat i vigilància, incloent els equips i animals destinats a la custòdia i vigilància de
les instal·lacions, així com la actuació del personal de seguretat del Assegurat.
- Prevenció contra incendis.
- Metge-sanitaris d'empresa, prestats per infermeres i serveis de socors de la mateixa. A
aquest efecte, la cobertura d'aquesta assegurança empara exclusivament danys personals,
considerant tercers els assalariats de l'assegurat. Pel el que fa al personal mèdic i sanitari, la
cobertura d'aquesta assegurança actuarà sempre en excés de les garanties de qualsevol altra
pòlissa, individual o col·lectiva, que cobreixi específicament la responsabilitat professional dels
mateixos.
- Menjadors d'empresa, pels aliment i begudes subministrades per l'assegurat en cafeteries,
cantines i / o menjadors d'empresa. A aquest efecte la cobertura d'aquesta assegurança
empara exclusivament danys personals, considerant tercers els assalariats del Assegurat.
En cas que algun dels serveis ressenyats estigués encomanat a un tercer, la cobertura
d'aquesta pòlissa serà exclusivament la que pugui correspondre a l'assegurat de forma
subsidiària, és a dir, quan el responsable directe fos declarat insolvent.
x) Durant la realització de viatges de negoci o amb motiu de la participació en congressos,
exposicions i fires, compresos els treballs de muntatge i / o desmuntatge dels estands.
xi) Pels danys causats a terceres persones que ocasionalment es trobin en els recintes de
l'assegurat, com ara visitants, clients, subministradors i, en general, totes aquelles persones
que no depenguin de fet o de dret del Assegurat.
xii) La preparació, distribució i subministrament d'aliments i begudes.
En relació a aquesta cobertura, i sense perjudici de la resta d'exclusions aplicable
queden expressament excloses les Reclamacions derivades de:
- Les despeses derivades de la l’investigació, retirada i esmena dels defectes de els
aliments.
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-

Les despeses derivades de la devolució, retirada i restitució dels aliments.

Les responsabilitats derives de l'incompliment de disposicions legals, prescripcions i
recomanacions oficials, i de la reducció i disminució de les condicions de seguretat, controls i
assajos previstos inicialment per al subministrament de aliments.

Exclusions de Responsabilitat Civil d'Explotació
A més de les exclusions aplicables a totes les cobertures, s'exclouen de la cobertura de
Responsabilitat Civil d'Explotació les Reclamacions derivades de:
a) Infidelitat d'empleats o de les persones de les quals ha de respondre l'assegurat; així com
reclamacions que tinguin el seu origen en robatoris, furts o qualsevol altre acte delictiu comès o
facilitat per el personal del establiment del assegurat o dependent del mateix.
b)
Reclamacions que tinguin el seu origen en el lliurament intencionat de productes que
l'assegurat o els seus mandataris coneixien que es trobaven en estat defectuós o eren nocius o
impropis per al seu ús.
c)
Reclamacions de qualsevol naturalesa que tinguin el seu origen en la venda de drogues,
munició, focs artificials, coets o qualsevol un altre producte inflamable o explosiu.
d)
La defectuosa prestació dels serveis propis de l'activitat assegurada, llevat que la
mateixa ocasioni danys descrits a lapartat de Responsabilitat Civil d'Explotació de la present
pòlissa.
e)
El robatori, furt o pèrdua d'objectes propietat de socis, clients, visitants i de tercers en
general, dins de les instal·lacions objecte de l’assegurança.
f)
La manca de títols, llicències i altres requisits que han de tenir preceptivament tant
agrupació assegurada com els socis per a la pràctica d'activitats recreatives, esportives,
culturals, com ara llicències i similars.
g)
La participació i organització de competicions de vehicles a motor aeris, marítims i
terrestres.
h)
Danys i perjudicis ocasionats per l'organització d'actes que sobrepassin el marc dels
previstos en els Estatuts o en l'objecte social o bé que superin el marc habitual de l'activitat
típica de la entit ad Assegurada.
i)
Qualsevol dany a causa d'actes organitzats en llocs que no estiguin degudament
senyalitzats, protegits, acotats, si la senyalització, protecció, o acotament fora preceptiu o
obligatori donades les característiques del acte.
j)
La responsabilitat per danys que els usuaris de les instal·lacions s'ocasionin entre si, així
com la dels esportistes professionals o persones que realitzin les exhibicions.
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l)
Reclamacions per danys soferts pels assistents als esdeveniments organitzats per
l'assegurat, fora dels recintes o zones on es desenvolupen aquests esdeveniments.
m)
Reclamacions per danys produïts al local, instal·lacions o terrenys on tingui lloc el risc
assegurat; així com reclamacions derivades de danys ocasionats als objectes, béns i animals
utilitzats en el desenvolupament de l'activitat assegurada.
n)
Reclamacions per danys ocasionats o soferts per les persones encarregades de la vigilància,
manteniment de l'ordre públic o del control d'accés; sempre que aquest servei sigui
subcontractat a terceres empreses.
o) Reclamacions derivades de danys soferts per les persones que participen de form a activa
en el desenvolupament del risc objecte de l'assegurança, ja siguin professionals o
aficionats (artistes, conferenciants, toreros, esportistes, corredors i altres acompanyants
en competicions esportives, esdeveniments culturals, exhibicions, etc.).
p)

Reclamacions per danys a les pertinences dels participants i / o assistents.

q)
La participació i organització de festes taurines (tancaments, capeas, curses de braus,
les palpentes i similars); així com pel llançament i crema de focs artificials, coets i efectes
pirotècnics.
r)
La responsabilitat civil directa de totes aquelles persones físiques o jurídiques que, no
sent directius o empleats de l'entitat Assegurada, efectuïn o prestin mitjançant contracte o
per delegació d'aquell qualsevol tipus d'obres, activitats docents, serveis i similars, com
treballs de manteniment de instal·lacions, organització d'actes públics, explotació de bars o
restaurants, piscines o saunes i altres de caràcter semblant.
s)

Transport, emmagatzematge i distribució de matèries perilloses

t)
El rescabalament dels danys materials causats a béns dels empleats i personal
depenent del Assegurat.
2.

Responsabilitat Civil patronal

Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, queden emparades les Reclamacions contra
l'Assegurat per Danys Personals soferts pels seus empleats a conseqüència d'un accident
laboral, independentment de les prestacions garantides per l'assegurança obligatòria
d'accidents de treball i malalties laborals.
Als efectes exclusius d'aquesta cobertura els empleats de l'assegurat tenen la consideració de
Tercers. Rebran la mateixa consideració els treballadors contractats per l'assegurat sota una
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modalitat de contractació temporal o eventual, així com el personal cedit per Empreses de
Treball Temporal.
També quedarà emparada la responsabilitat civil que li sigui exigida a l'assegurat pels accidents
de treball patits per altres contractistes, subcontractistes propis o aliens i personal depenent de
tots ells.

Exclusions de Responsabilitat Civil Patronal
A més de les exclusions aplicables a totes les cobertures, s'exclouen de la cobertura de
Responsabilitat Civil Patronal:
a)
Les Reclamacions per accidents exclosos de l'assegurança d'accidents de treball i
malalties laborals.
b)

les reclamacions i despeses d’assistència sanitària originades per malalties professionals
de qualsevol classe.

c)
Les Reclamacions per incompliment de les obligacions de tipus laboral, ja siguin
contractuals o legals, les referents a la S eguretat Social, o pagament de salaris i similars, així
com qualsevol altra derivada de qualsevol vulneració deliberada o negligent de drets
fonamentals de les persones en relació amb el treball reconeguts en la Constitució Espanyola.
d)
Les conseqüències pecuniàries que per a l'assegurat puguin derivar-se de la manca
d'assegurança obligatòria d’ accidents de treball o altres assegurances obligatòries.
e) Les multes, sancions i altres penalitzacions imposades a l' Assegurat d' acord amb el
Reglament d'Accidents de Treball o la Llei General de la Seguretat Social així com el recàrrec en
les prestacions.
f) Les Reclamacions per Danys Materials.
g) Les Reclamacions de persones que no tinguin relació contractual amb l’assegurat.
h) Les Reclamacions resultants de la utilització de vehicles, aeronaus o embarcacions.
i) Els accidents en desplaçament que no estiguin compresos en la definició d'accident "in
itinere". A aquests efectes, s'especifica que no es consideren danys derivats d'accident "in
itinere" les malalties o de defectes patits amb anterioritat per l'assegurat i que s'agreugin com a
conseqüència de la lesió constitutiva de l' accident.
j) Les Reclamacions per asbestosi, o qualssevol malalties degudes a la fabricació, elaboració,
transformació, muntatge, venta o ús d’amiant o de productes que ho continguin.
k) Les Reclamacions per responsabilitats de contractistes i subcontractistes que no adquireixin
la condició d'Assegurats sota la present pòlissa.
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3. Responsabilitat Civil Post -Treballs
Amb subjecció als altres termes i condicions de la pòlissa, es fa constar que queden cobertes les
Reclamacions contra l'Assegurat per Danys Personals, Danys Materials i Perjudicis
Consequencials causats a tercers pels treballs realitzats per l'assegurat.
A més de les exclusions, queden expressament excloses d'aquesta cobertura les Reclamacions
derivades de:
a) Els danys o defectes que pateixin els propis treballs i / o obres i / o serveis de l'assegurat
així com les despeses destinades a esbrinar o esmenar aquests danys o defectes.
b) Els danys ocasionats per treballs i / o obres i / o serveis que es s'hagin realitzat amb
infracció deliberada de qualsevol norma de dret positiu, i els originats per treballs i / o obres i /
o serveis la tècnica de la qual no hagi estat experimentada adequadament.
c)
Tot tipus de despeses i indemnitzacions derivades de la reparació, substitució,
inspecció, destrucció o pèrdua d'ús de les feines i / o obres i / o serveis de l' assegurat així com
la retirada del mercat i / o desmuntatge i / o reinstal·lació a conseqüència d'un defecte o vici
conegut o presumpte.
d) Danys deguts a defectes del treballs i / o obres i / o serveis coneguts per l' assegurat abans
del lliurament o subministrament del mateix.
e) Danys o perjudicis ocasionats per treballs i / o obres i / o serveis relacionats amb la
construcció, reparació o ampliació d'aeroports, túnels, ferrocarrils, ports i preses, la indústria
aeronàutica i / o explotacions nuclears.
f) Reclamacions per danys i perjudicis ocasionats per treballs i / o obres i / o serveis abans de la
data d’efecte de la pòlissa o lliurats després de seva pèrdua de vigència.
g) Els perjudicis resultants que les feines i / o obres i / o serveis no puguin exercir la funció per a
la qual estan destinats, o no responguin a les expectatives anunciades.
h) Les reclamacions per incompliment dels terminis o formes de lliurament de les feines i / o
obres i / o serveis així com per falta de qualitats promeses o per la seva inadequació al fi
previst, funcionament defectuós o falta de rendiment promès.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
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4. Responsabilitat Civil Locativa
La responsabilitat civil de l'assegurat enfront dels propietaris dels immobles pels danys que
pateixin aquests immobles (en règim d'arrendament, cessió o qualsevol altra figura) i que
l'assegurat utilitzi per al desenvolupament de les activitats previstes a les condicions particulars.
En relació a aquesta cobertura, i sense perjudici de la resta d'exclusions aplicables, queden
expressament excloses les Reclamacions derivades de:
- Els danys ocasionats al mobiliari o contingut del immoble.
- El desgast, deteriorament i ús excessiu de l' immoble.
- Els danys a vidres.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
5. Responsabilitat Civil Creuada
Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, queda emparada la responsabilitat civil
creuada en què pugui incórrer l'assegurat pels danys personals causats als empleats dels
subcontractistes o d' altres empreses que participin en els treballs propis de la activitat
cuberta a durant la execució de les mateixes.
Quedaran coberts per aquesta cobertura els danys materials que causi el nostre assegurat a
les obres o treballs realitzats per altres contractistes o subcontractistes independents incloent
els seus béns, maquinària i equips.
Queden exclosos d'aquesta cobertura els danys materials que es causin a la pròpia obra objecte
dels treballs de l'assegurat i / o dels seus contractistes o subcontractistes, així com els equips i
maquinària utilitzats pels mateixos.
6. Responsabilitat Civil Subsidiària de contractistes i subcontractistes
Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, queda emparada la responsabilitat civil
subsidiària, solidària i directa en què pugui incórrer l'assegurat per fets derivats de l'actuació
dels seus contractistes i / o subcontractistes, amb independència del dret de repetició que
pogués exercitar l'assegurador contra el causant directe del dany.
Aquesta cobertura tindrà aplicació quan:
- El responsable directe sigui declarat insolvent i es decreti judicialment Responsabilitat Civil
subsidiària de l’assegurat indemnitzant a tercers per danys emparats en el contracte.
- L'empresa subcontractista no tingui subscrita i / o en vigor una pòlissa de responsabilitat
civil o si la tingués resultés insuficient per cobrir la indemnització derivada del sinistre; a aquest
cas es actuarà a excés de la pòlissa contractada pel contractista o subcontractista.
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Queden excloses de aquesta cobertura les responsabilitats atribuïbles directament a
contractistes, subcontractistes, i altres persones sense r elació de dependència laboral
amb el assegurat.
7. Responsabilitat Civil Contaminació Accidental
Amb subjecció als altres termes i condicions de la pòlissa, es fa constar que queden cobertes les
conseqüències de la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl, sempre que es produeixi de forma
sobtada, accidental i imprevista.
A més de les exclusions establertes, queden expressament excloses d'aquesta cobertura les
Reclamacions derivades de:
(a) Els costos d’eliminar, traslladar o netejar les substàncies o residus contaminants, així
com o els de reparació i / o recuperació del medi ambient danyat.
(b) Danys amb motiu de la gestió i producció de residus perillosos o tòxics, així com el seu
dipòsit en abocadors o en instal·lacions habilitades per a la recollida d’aquests residus.
(c) Queda exclosa qualsevol reclamació per responsabilitat mediambiental basada en la Llei
26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i normativa de desenvolupament,
que fos exigida o exigible per l'Administració Pública.
(d) Fets ocorreguts o que tinguin el seu origen abans de la data d'efecte de l'assegurança, o que
siguin reclamats transcorreguts 12 mesos des de la finalització del període de segur
independentment de la delimitació temporal establerta en pòlissa .
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
8. Danys a Béns d' Empleats
Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, queda emparada la responsabilitat civil de
l'assegurat per la sostracció, destrucció o deteriorament de:
- Objectes i peces propietat de treballadors, sempre que es trobin en llocs destinats a l'
efecte i tancats sota clau.
No es consideraran coberts els diners en metàl·lic, targetes de crèdit, rellotges, joies o objectes de
valor.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
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9. Danys a Vehicles d' Empleats
Amb subjecció a la resta de termes i condicions de la pòlissa, queda emparada la responsabilitat
civil de l'assegurat pels danys soferts pels vehicles dels seus empleats confiats a aquell, durant
la seva permanència dins del garatge o aparcament exclusiu de l'empresa assegurada, així com
el robatori o sostracció dels vehicles dels i / o dels seus accessoris fixos mentre estiguin
dipositats a l'interior de l'esmentat garatge o aparcament.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
Condicions Particulars estableixen cat ecíficamente a aquest efecte.
Aquesta cobertura només tindrà efectes si es compleixen les següents condicions:
i) que el robatori o la sostracció del vehicle s'hagi produït durant l'estada de l'empleat en l'
empresa assegurada i el vehicle estigués dins del garatge o aparcament exclusiu de l' empresa
assegurada, i
ii) que hagi presentat denúncia immediata davant les autoritats competents posant en
coneixement de les mateixes el robatori o la sostracció dels vehicles al garatge o aparcament
exclusiu de l'empresa assegurada.
En qualsevol cas, la present cobertura actuarà sempre en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida
que sigui aplicable al risc assegurat.
Exclusions:
En relació a aquesta cobertura, i sense perjudici de la resta d'exclusions aplicables, queden
expressament excloses les Reclamacions derivades de:
a)

L'incompliment de les condicions previstes perquè tingui efecte aquesta cobertura.

b)
Els danys, robatori o furt d' objectes existents a l' interior del vehicle i d’aquells
elements o accessoris no fixos ni permanents.
c) Els danys a vehicles que estiguin al garatge o aparcament per motius diferents al d'ús per
part dels empleats de l'aparcament de l'empresa assegurat.
d) Els danys que siguin objecte de cobertura per l'assegurança obligatòria d'automòbils i, si
escau, per l' assegurança voluntària, així com els danys la cobertura dels quals
correspongui a Consorci de Compensació d' Assegurances.
e) L'ús indegut dels vehicles per part de l' assegurat o d'un tercer.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
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10. Danys a Béns en Guarda o Consigna
Queda emparada la responsabilitat civil de l'assegurat com a conseqüència de danys per
robatori, furt, destrucció o deteriorament de peces i béns de clients i tercers dipositats en
guarda-roba o consigna de l'establiment de l'assegurat; sempre que s'hagi estès rebut d' ells
per part de l' administració de l' establiment i s'hagi fet figurar en el registre obert a aquests
efectes.
En cap cas quedaran emparades les reclamacions per:
i) Robatori, furt, sostracció o deteriorament de diners, joies, valors, targetes de crèdit o dèbit
i objectes valuosos.
ii) Danys ocasionats a béns no dipositats a guarda-roba o consigna del establiment.
Aquesta garantia està subjecta a les següents condicions:
La indemnització per aquesta garantia, sumada a la de les restants que puguin
correspondre, no podrà excedir del límit per sinistre o per anualitat de l’assegurança per al
total de la pòlissa.
- Perquè tingui efectivitat, els objectes o peces han de romandre confiats a l'assegurat en
guarda-robes vigilat permanentment i només accessible al personal encarregat del mateix o en
un lloc tancat amb clau, controlant, en ambdós casos el lliurament i la devolució mitjançant
fitxes, resguards o rebuts.
Aquesta cobertura actuarà sempre en excés o defecte de qualsevol altra cobertura subscrita pel
prenedor i / o l'assegurat i que empari les esmentades contingències.
Aquesta cobertura resta sotmesa al sublímit per reclamació i anualitat d'assegurança que les
condicions particulars estableixen específicament a aquest efecte.
11. Despeses de Defensa i Fiances
Amb subjecció als termes i condicions de la pòlissa, l'assegurador acorda pagar les despeses
legals els raonables incorregudes, amb la prèvia autorització per escrit de l'Assegurador, en la
investigació, defensa judicial o transacció extrajudicial de qualsevol Reclamació emparada per la
present pòlissa.
Són condicions especials de la cobertura de despeses de Defensa:
A. Fiances
Queden inclosos dins les Despeses de Defensa:
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i) La prestació de fiances judicials en garantia de les indemnitzacions que puguin incumbir a
l'assegurat per la seva eventual responsabilitat civil com a conseqüència d'una Reclamació
emparada per aquesta pòlissa;
ii) La constitució de les fiances judicials que en una causa criminal li fossin exigides a l'assegurat
per garantir la seva llibertat provisional, sempre que sigui com a conseqüència d'una
Reclamació emparada per la present pòlissa.

B. Remuneracions
Les Despeses de Defensa no inclouen remuneració o retribució de cap mena degudes a l'
assegurat a qualsevol soci, directiu, administrador o empleat de l' assegurat.

Clàusules addicionals
- S'exclou qualsevol reclamació derivada de Responsabilitat civil professional
- Danys al Domini Públic radioelèctric:
Amb subjecció als altres termes i condicions de la pòlissa, es fa constar que queda inclosa dins de
les garanties de la pòlissa la cobertura de danys al domini públic radioelèctric.
S'entenen particularment coberts els possibles danys que l'assegurat pogués causar a les xarxes
públiques de telecomunicacions o al domini públic radioelèctric per defectes d'instal·lació o
manteniment dels equips o sistemes de Telecomunicacions que instal·lin o mantinguin, així com
per la instal·lació d'equips no destinats a ser connectats a les xarxes públiques de
telecomunicació.
Per aquesta cobertura serà aplicable un sublmit de 600.000 per reclamació i anualitat
d'assegurança.
12. Alliberament de Despeses
Aquelles Despeses de Defensa que es trobin cobertes conforme al que estableix en aquest
apartat no afectaran, o disminuiran, els Límits d'Indemnització. Això no obstant, quan la
indemnització deguda per l'assegurat sigui superior al Límit Anual establert a les condicions
particulars, la responsabilitat de l'assegurat per les Despeses de Defensa serà proporcional a la
quantia de la indemnització pel que fa al Límit Anual.
Període de l’assegurança:
Del 31 de Desembre de 2018 a les 00:00 hores al 20 de juny de 2019 a les 24:00 hores
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Límits de indemnització:
Per reclamació:
Per Anualitat d’assegurança:

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €

Cobertures i sublímits:

a) Responsabilitat Civil de explotació
Límit per sinistre:
Límit anual:
sublímit per víctima:
a.1)

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
600.000,00 €

locativa

Límit per sinistre:
Límit anual:
a.2)

Responsabilitat civil subsidiària de contractistes i subcontractistes

Límit per sinistre:
Límit anual
a.3)

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €

Inclòs
Inclòs

:

Responsabilitat Civil Contaminació Accidental

Límit per sinistre:
Límit anual:
Sublímit per víctima:

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €

a.4) Danys a béns en guarda-roba
Límit per peça:
Límit per sinistre:
Límit anual:

1.500,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €

b) Responsabilitat civil patronal
Límit anual:
Sublímit per víctima:

2.000.000,00 €
600.000,00 €
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b.1) Responsabilitat Civil Creuada
Límit per sinistre:
Límit anual:
Sublímit per víctima:

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
600.000,00 €

b.2) Danys a béns d'empleats
Límit per bé:
Límit per sinistre:
Límit anual:

1.500,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €

b.3) Danys a vehicles d'empleats
Límit per vehicle:
Límit per sinistre:
Límit anual:

15.000,00 €
150.000,00 €
300.000,00 €

c) Responsabilitat Civil Post -Treballs
Límit per sinistre:
Límit anual:
Sublímit per víctima:

2.000.000,00 €
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €

d) Despeses de Defensa i Fiances
Límit per sinistre:

Inclòs

e) Alliberament de Despeses
Límit per sinistre:
Inclòs

Franquícies aplicables:
General:
Franquícies especials
Responsabilitat Civil contaminació Accidental:
Danys a béns a guarda-roba:

300,00 €
1.000,00 €
100,00 €

Danys a béns de empleats:
Danys a vehicles dels empleats:

9.

200,00 €
200,00 €

Base de Càlcul
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Facturació de 23.400.000 €
Àmbit Territorial:
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, excepte els Estats Units
d’Amèrica i Canadà
Àmbit Temporal:
b) Els sinistres ocorreguts durant la vigència del present contracte i la reclamació del qual es
notifiqui de forma fefaent a l’Assegurat o a l’Assegurador durant la seva vigència o fins a un
màxim de dos anys després de la cancel∙lació de la mateixa.

Àmbit Jurisdiccional
La garantia d'aquesta assegurança comprèn únicament i exclusivament aquelles responsabilitats
que hagin estat declarades o reconegudes per tribunals d'Espanya o d'Andorra.
EXCLUSIONS APLICABLES A TOTES LES COBERTURES
A més de les exclusions específiques aplicables a cadascuna de les cobertures, s'exclouen de
qualsevol cobertura atorgada sota la pòlissa les Reclamacions derivades de:
a)

Els danys soferts per els béns que, per qualsevol motiu (dipòsit, ús, manipulació,
transport o un altre), es trobin en poder de l'assegurat o de persones de qui aquest
sigui responsable.

b)

Actes intencionats o realitzats amb mala fe, per part de l'assegurat o de qualsevol
persona de qui aquest sigui responsable.

c)

Els danys causats a béns sobre els quals estigui directament treballant l'assegurat o
persona de qui aquest sigui responsable.

d)

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

e)
f)

Danys que hagin de ser objecte de cobertura per una assegurança obligatòria.
La responsabilitat civil professional dels directius i / o consellers de la societat
assegurada com a gestors i administradors de l’ empresa.
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g)

Els danys que resultin d irecta o indirectament de, siguin conseqüència de, o
estiguin relacionades de qualsevol manera amb:
i.

guerra

ii.

terrorisme

iii.

Qualsevol acte il·legal, il·legítim o maliciós comès per una persona (s) que actuï
(n) en connexió amb o en nom de qualsevol associació il·legal, independentment
de la concurrència o contribució amb qualsevol altra causa o esdeveniment, o en
qualsevol altra seqüència temporal, d'una Reclamació.

Igualment s'exclouen la pèrdua, destrucció, danys, menyscabament, costos o despeses de
qualsevol naturalesa directament o indirectament causats per, resultants de o en connexió
amb, qualsevol acció que es prengui per controlar, prevenir, suprimir o de qualsevol altra
manera relacionada amb ( i) i / o (ii) i / o (iii) dalt esmentats.
h)

Els danys causats per fenòmens naturals, com ara terratrèmols, esllavissades o
corriments de terres, huracans, riuades, pluges, tempestes i altres esdeveniments de
caràcter estrany ordinari o catastròfic.

j)

També queda exclosa qualsevol reclamació per responsabilitat mediambiental basada
en la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i normativa de
desenvolupament, que fora exigida o exigible per la Administració Pública.

k)

Danys derivats de l'extracció, fabricació, manipulació i ús del Asbesto o substàncies que
tinguin com a component aquesta matèria.

l)

reclamacions derivades amb la floridura tòxica o qualsevol un altre fong, silicosis i
Legionel·la.

m)

Els danys derivats de fusió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.

n)

Els danys derivats de l'ús i circulació de vehicles a motor i dels elements remolcats o
incorporats a els mateixos per fets de la circulació tal i com es regula a la
legislació vigent sobre ús i circulació de vehicles de motor.

o)

Els danys causats per qualsevol artefacte, nau o aeronau destinats a la navegació o
sustentació aèria.

p)

Les promeses, pactes o acords especials, que modifiquin el que és legalment
exigible en absència d'aquests pactes o, que vagin més enllà de l'àmbit de la
responsabilitat civil legalment exigible.
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q)

Els danys soferts per persones físiques o jurídiques que, de conformitat amb les
condicions generals, no tinguin la condició de tercers.

r)

El pagament de multes, penalitzacions o sancions de qualsevol tipus, així com les
conseqüències del seu impagament i / o el recàrrec en les prestacions.

s)

Aquelles pèrdues econòmiques que no siguin conseqüència d'un dany corporal o
material cobert per la pòlissa, així com aquelles pèrdues econòmiques a conseqüència
d'un dany corporal o material no emparat per la pòlissa.

t)

Reclamacions derivades de danys causats per la realització de qualsevol activitat
diferent a les declarades a l'assegurador i objecte de la present pòlissa; o altres
activitats no declarades .

u)

L'incompliment de contractes, obligacions contractuals.

v)

Els perjudicis o pèrdues econòmiques que no derivin o siguin conseqüència directa d'un
dany material o personal.

w)

L'assegurador no atorgarà cobertura i, per tant, no serà responsable de pagar cap tipus
d'indemnització o compensació, quan la indemnització o compensació exposi a
l'assegurador a qualsevol sanció, prohibició o restricció de conformitat amb les resolucions
dictades per les Nacions Unides, o en virtut de lleis, reglaments o sancions comercials i / o
econòmiques de la Unió Europea, Regne Unit o Estats Units de Amèrica.

VI. UNITAT DE RECLAMACIÓ
Totes les reclamacions que derivin de, o siguin atribuïbles a, una mateixa causa o fet generador,
tindran la consideració d'una sola Reclamació i, en conseqüència, s'apliqués un únic Límit per
Reclamació i una única Franquícia per a totes.
L'anterior serà sens perjudici del deure de notificar totes les esmentades Reclamacions pel
prenedor de l'assegurança i l'assegurat, de conformitat amb la clàusula de Notificació de
Reclamacions de la present pòlissa.
VII. NOTIFICACIÓ DE RECLAMACIONS
el Prenedor / As egurado haurà de notificar per escrit a l' assegurador qualsevol Reclamació
formulada contra ell i / o la recepció de qualsevol comunicació de qualsevol tercer en la qual
declari la intenció de formular una Reclamació contra l'assegurat, dins d'un termini de set (7)
dies des que hagi tingut coneixement.
El Prenedor / Assegurat haurà igualment notificar a l'Assegurador immediatament, qualsevol fet
o circumstància de la qual tingui coneixement o que raonablement pugui donar lloc a una
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Reclamació, donant detalls sobre el fet o circumstància que pugui anticipar la Reclamació
juntament amb dades particularitzades de les dates i persones relacionades amb aquest fet o
circumstància.
Havent-se notificat el fet o circumstància d’acord amb el paràgraf anterior, si el mateix dóna
lloc a una Reclamació formulada contra l'Assegurat després del venciment del Període
d'Assegurança, s'entendrà als efectes d'aquesta assegurança que ha estat formulada durant la
seva vigència.
L'assegurat haurà de fer servir tots els mitjans al seu abast i cooperar amb l'assegurador per
minimitzar les conseqüències d'una Reclamació, o d'una queixa, anunci o amenaça de formular
una reclamació contra l' assegurat. A més, l'assegurat haurà de facilitar a l'assegurador tota la
informació que aquest requereixi i sigui necessària per a la investigació de les seves
circumstàncies, incloent-hi tota l'assistència raonable per identificar llocs i assegurar la
cooperació de qualsevol persona que pugui prestar una declaració formal o testificar o produir
qualsevol classe de documents que puguin ser necessaris per complir amb les prescripcions de
les normes processals civils vigents en cada moment.
Si l'assegurat notifica, o requereix l'assegurador la indemnització o pagament de qualsevol
Reclamació sabent que la mateixa és falsa o fraudulenta, ja sigui amb relació a la quantitat
reclamada o de qualsevol altra manera, l'assegurador quedarà alliberat de qualsevol
responsabilitat amb relació a la mateixa.
VIII. DEFENSA DE LA RECLAMACIÓ
1. La direcció jurídica de qualsevol Reclamació emparada per aquesta assegurança
correspon a l' Assegurador. Serà aquest qui designarà els advocats i procuradors que
defensaran i representaran a l'assegurat en els procediments judicials que contra ell es
segueixin, i qui dirigirà qualsevol negociació tendent a la liquidació extrajudicial de la
Reclamació.
2. L' assegurador podrà en qualsevol moment assumir la defensa jurídica de l' assegurat
en qualsevol Reclamació, ja sigui en judici o negociació extrajudicial, i exercitar en nom del
assegurat qualsevol reclamació de quantitat, indemnització de danys i perjudicis o
qualsevol altra contra qualsevol tercer.
3. En els casos en que el Assegurador ho consideri oportú atorgarà el seu consentiment a
l' assegurat per que designi un lletrat de la seva confiança. Excepte en aquest supòsit i
aquells que per llei es determinin, l'assegurat s'abstindrà de designar o instruir advocat per
a la defensa de la Reclamació. Així mateix, L'assegurat no haurà d'admetre responsabilitat
per, ni transaccaionar o intentar transaccionar cap reclamació ni incórrer cap despesa de
defensa en connexió amb una Reclamació, sense el previ consentiment per escrit de l'
Assegurador. El assegurador en cap cas quedarà vinculat pels termes d' qualsevol
acord assolit per l' assegurat sense el seu consentiment.
4. En relació amb la negociació extrajudicial, i sense perjudici del que estableix en el paràgraf
anterior, l’assegurador no transaccionarà cap reclamació sense el consentiment de
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l'assegurat. Això no obstant, si l' assegurat refusa prestar el seu consentiment a una
transacció formalment recomanada per l' Assegurador i, per contra, tria litigar aquesta
reclamació, llavors la responsabilitat de l'Assegurador quedarà limitada a la suma en la qual
la Reclamació s'hagués transaccionat si l'assegurat hagués consentit, incloent els Despeses
de Defensa incorregudes i autoritzats per l' Assegurador fins la data en què el
assegurat va refusar la transacció, i en tot cas sempre dins de les Límits de
Indemnització establerts a les Condicions Particulars.
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.
Renúncia al dret de repetició.
L’Asseguradora, una vegada hagi liquidat el sinistre, renúncia a exercir el dret de repetició 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 Públic assegurat i el corredor, la reclamació rebuda.
Mediació de les assegurances
En sessió celebrada el 12 de setembre del 2018, el Conseller Delegat de la Xarxa Audiovisual Local,
SL, ha aprovat la proposta d’acord d’adhesió al servei de mediació d’assegurances del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que fou
adjudicat a Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L, i per tant, Ferrer&Ojeda Correduria de
Seguros, SL passa a tenir la condició de Mediador de Xarxa Audiovisual Local, SL
En conseqüència, els licitadors hauran de tenir en compte que la mediació de les pòlisses serà
gestionada per la corredoria Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, SL, i la remuneració per aquests
serveis serà a càrrec de l’entitat/s adjudicatària/es.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
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