NÚM. EXPEDIENT OBSS-0921-63
Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
Objecte: SERVEI D’ASSEGURANÇA A TOT RISC PER DANYS MATERIALS PER A LA
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA)
Assumpte: Acord de rectificació del Plec de Prescripcions Tècniques al Perfil del
Contractant

El Sr. Francesc Posas i Garriga, en la seva condició d’Òrgan de Contractació,

MANIFESTA
Que en data 29 de setembre de 2021, es va publicar al Perfil del Contractant d’aquesta
entitat l’anunci de licitació i els Plecs relatius al procediment de licitació per a la
contractació del servei d’assegurança a tot risc per danys materials per a la Fundació
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
Que atesa la constatació d’errors materials al Plec de Prescripcions Tècniques, en
diverses clàusules, per la present,
RESOL
I.- RECTIFICAR el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartats que es relacionen
tot seguit:
1. En l’apartat relatiu a les definicions, consta el text següent:
Dany: s'inclouen en aquest concepte els següents:
1. Els danys corporals, incloent-hi lesió, malaltia, danys psíquics i mort.
2. Els danys materials. Es consideren danys materials el menyscabament,
deteriorament, destrucció, alteració, pèrdua i desaparició d'una cosa o
substància, així com la lesió física ocasionada als animals.
3. Els perjudicis conseqüència d’un dany material i/o corporal previ cobert
per la pòlissa.

Que ha de ser modificat pel text que segueix a continuació:
Dany: la destrucció o deteriorament dels béns assegurats en el lloc descrit en la
pòlissa.
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2. En l’apartat relatiu als riscos coberts, lletra t, consta el text següent:
t) Despeses per la retirada, transport i destrucció de residus perillosos per operadors
autoritzats.
Que ha de ser modificat pel text que segueix a continuació:
t) Despeses per la retirada, transport i destrucció de residus perillosos per operadors
autoritzats a conseqüència d’un dany material.
En qualsevol cas, s’atorgarà una cobertura única i exclusivament en cas d’ocurrència
de sinistres derivats de danys materials. Queda exclosa qualsevol cobertura de pèrdua
de beneficis.
3. En l’apartat relatiu a la cobertura de riscs extraordinaris consta el text
següent:
El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà els sinistres de caràcter
extraordinari, de conformitat amb l' establert a la normativa vigent.
En el cas de sinistre emparat pel Consorci de Compensació d ‘Assegurances, l'assegurat
està obligat a avisar-lo de l’ocurrència del sinistre i sol·licitar-li la corresponent
indemnització. Malgrat tot, els asseguradors podran lliurar a l'assegurat quantitats a
compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al Consorci de
Compensació d’Assegurances.
Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la
indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el Consorci de
Compensació d’Assegurances, fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que
estableix el seu reglament, sobre el pagament del sinistre.
Qualsevol indemnització que l'assegurat rebi del Consorci de Compensació
d’Assegurances, la retornarà a l'assegurador fins a l' import total que l’assegurador
hagi avançat a compte.
Que ha de ser modificat pel text que segueix a continuació:
De conformitat amb el que estableix el text refós de l'Estatut legal del Consorci de
Compensació d'Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29
d'octubre, el prenedor d'un contracte d'assegurança dels que han d'incorporar
obligatòriament recàrrec a favor de l'esmentada entitat pública empresarial té la
facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat
asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.
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Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris
esdevinguts a Espanya i que afectin riscos en ella situats, seran pagades pel Consorci
de Compensació d'Assegurances quan el prenedor hagi satisfet els corresponents
recàrrecs al seu favor i es produís alguna de les següents situacions:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no
estigui emparat per la pòlissa d'assegurança contractada amb l'entitat asseguradora.
b) Que, tot i estar emparat per aquesta pòlissa d'assegurança, les obligacions de
l'entitat asseguradora no es puguin complir per haver estat declarada judicialment en
concurs o per estar subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o assumida
pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació al que disposa
l'esmentat Estatut legal, en la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte
d'assegurança, en el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel
Reial Decret 300 / 2004, de 20 de febrer, i en les disposicions complementàries.
4. Queda eliminada la clàusula relativa a la FIANÇA I DEFENSA.
III.- AMPLIAR el termini de presentació de les ofertes fins al proper dia 15 d’octubre
de 2021, a les 18:00 hores.

IV.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ d’una nova versió del Plec de Prescripcions Tècniques
al Perfil del Contractant d’aquesta entitat en què constin les anteriors esmenes.

V.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant d’aquesta
entitat als efectes oportuns.
Barcelona, a 14 d’octubre de 2021

Francesc Posas i Garriga

Director
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA)
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