Expedient núm. 272021
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE PER
LOTS DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PER A TRANSPORTS MUNICIPALS DEL
GIRONÈS, SAU, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Transports Municipals del Gironès, és una societat 100% pública de l’Ajuntament de
Girona, encarregada de la gestió del servei d’autobús i Girocleta a la ciutat de Girona.
Per portar a terme el servei d’autobusos i Girocleta cal contractar diverses assegurances
per a la cobertura dels riscs inherents al servei de transport o de la societat municipal: a)
Assegurança obligatòria dels autobusos. b) Responsabilitat civil empresarial. c) Multi
assegurança empresarial. d) Responsabilitat personal de direcció. e) Accidents personals i
de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni Col·lectiu. f) Carnet de conduir
dels conductors, d’acord amb Conveni Col·lectiu. g) Defensa jurídica i reclamació per a
l’usuari de Girocleta.
Cadascuna de les cobertures a contractar constitueixen un lot als efectes d’aquesta
licitació, en total sis:
LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresarial.
LOT 2: Multi assegurança empresarial.
LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció.
LOT 4: Assegurança d’accidents personals, d’acord amb Conveni Col·lectiu.
LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni
Col·lectiu.
LOT 6: Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil Voluntària,
Defensa Jurídica, fiances i Reclamació de danys i Assegurança Obligatòria de Viatgers del
parc de vehicles de TMG.
LOT 7: Assegurança de defensa jurídica i reclamació per als usuaris de Girocleta.
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Les prescripcions tècniques específiques de cada LOT s’adjunten en l’annex I d’aquest
plec.

2. OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
a) L’adjudicatari està obligat a satisfer les indemnitzacions, així com a assumir, llevat
de les excepcions previstes en cada cas, la defensa jurídica i representació de
Transports Municipals del Gironès, SAU en totes les accions que provinguin d’un
sinistre objecte de cobertura del contracte d’assegurança corresponent.
b) Un endarreriment en el pagament de la prima no resol el contracte ni allibera de
l’obligació l’entitat asseguradora d’atendre els sinistres que es produeixin.

3. EFECTE DE LES PÒLISSES
Les pòlisses de tots 7 lots tindran efecte a partir de les 0 hores del 1 de gener de 2022 fins
a les 24 hores del 31 de desembre de 2023.

4. EQUIP DE TREBALL
El licitador haurà d’aportar personal professional, amb l'experiència i formació adequada, i
personal de suport que estimi necessaris pel desenvolupament adequat de l’objecte del
contracte.
Els licitadors hauran d’aportar la mediació de les pòlisses, la qual està inclosa en el preu
del contracte i podrà ser subcontractada.

5. INFORMACIÓ DE TMG
La informació de TMG es troba publicada a la pàgina web de TMG, a l’apartat de
transparència:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=Transports+Municipals+del+Giron%C3%A8s&idCap=24472206&ambit
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6. NORMATIVA GENERAL D’APLICACIÓ
La normativa que regirà el contracte i que haurà de complir el licitador, amb caràcter bàsic
és la següent:
•

Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances
privades.

•

Llei 50/1980, de 8 de octubre, de Contracte d’Assegurances.

•

Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores y reasseguradores..

Girona, a data de la signatura electrònica

Francesc de las Heras Bota
El gerent de TMG
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ANNEX I Plec de Prescripcions Tècniques.

LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresarial.

1. Objecte de l'assegurança
L’objecte de l'assegurança consisteix en la contractació per part del TMG, com a prenedor,
d'una pòlissa de Responsabilitat civil empresarial que garanteixi el pagament de les
indemnitzacions de les quals puguin resultar civilment responsable l’empresa Transports
Municipals del Gironès SAU.

2. Riscos coberts:
a) Responsabilitat Civil d’explotació
S’entén com a tal la responsabilitat civil d’explotació com a conseqüència directe del
desenvolupament de la seva activitat empresarial, en particular:
a) La realització, dins el recinte empresarial, de les activitats pròpies de l’empresa
assegurada.
b) La realització, fora del recinte empresarial, dels treballs o serveis encarregats per
terceres persones.
c) L’actuació dels seus empleats, en el desenvolupament dels seus treballs empresarials.
d) La propietat, utilització i manteniment del material empresarial, incloses les de la
maquinaria autopropulsada, destinada al transport o treballs en l’interior del recinte.
e) El tractament, emmagatzematge, carga, descarrega i transport de mercaderies objecte
de l’activitat
f)

Els danys causats per incendi o explosió, sempre que no estiguin relacionats amb
materials destinats a explosions.

g) Intoxicacions o enverinaments provocats per begudes o aliments subministrats a
l’empresa.
h) La organització i manteniment de serveis: de seguretat i vigilància, metges de
l’empresa, socials i recreatius pel personal.
i)

La participació en exposició i fires de mostres.

j)

L’accés al recinte empresarial de proveïdors i clients.
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k) Els danys corporals, materials i perjudicis consecutius causats accidentalment a
tercers exclusivament en la seva condició d’usuaris registrats del sistema de lloguer de
bicicletes, d’acord amb la normativa legal vigent, sempre i quan:
•

Els danys es produeixin durant la circulació i/o ús normal al que estan destinats.

•

Que l’ús i/o circulació es realitzin sota les Condicions Generals d’Accés i Utilització
al Sistema i dins de l’àrea urbana del terme municipal de Girona.

•

S’estableix un límit per els danys materials i perjudicis consecutius, ocasionats per
l’usuari de 50.000 euros per sinistre.

Queda exclosa de les cobertures, la responsabilitat civil de l’assegurat derivada de:
•

Qualsevol activitat professional, mercantil o industrial exercida per l’assegurat.

•

Danys que es produeixin quan l’assegurat es trobi sota la influència de begudes
alcohòliques o drogues.

•

Participació en competicions esportives, concursos o carreres

•

Danys ocasionats a les mercaderies transportades o utilitzades, així com els danys
ocasionats a les mateixes en el transcurs de les operacions de càrrega i
descarrega

•

Danys ocasionats als vehicles sobre els que es realitzin les operacions de carga i
descarrega.

•

Danys ocasionats al conductor del vehicle.

•

Robatori, furt o pèrdua en general de les Girocletes.

b) Responsabilitat civil Subsidiària
S’entén com a tal la responsabilitat civil subsidiària com a conseqüència d’actes de tercers
en connexió amb la seva pròpia activitat, en concret amb:
a) Actes de persones que no tinguin relació de dependència amb l’Assegurat i de la qual
la seva activitat aquest es serveixi en l’exercici de la seva pròpia, com subcontractistes
i els seus treballadors. Sempre que es reuneixin els següents requisits:
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•

Que les empreses subcontractistes siguin declarades en sentencia judicial ferma,
civilment responsables dels danys causats pel sinistre.

•

Que en el procés judicial, quedi acreditada la insolvència de les empreses
subcontractistes per satisfer les indemnitzacions al seu càrrec, així com s’atribueixi
una obligació subsidiària a l’assegurat per indemnitzar a tercers pels danys
emparats en el contracte i tot això se estableixi en la sentencia judicial ferma.

•

Que les empreses subcontractistes no tinguin subscrites ni en vigor, cap pòlissa
que els empari contra els riscos de la responsabilitat civil dimanant de la seva
activitat o, si la tingueren, el capital màxim garantit fora insuficient per a cobrir la
indemnització derivada del sinistre, en aquest cas, l’assegurador cobrirà la part
d’indemnització que quedarà al descobert, però amb el límit màxim garantit.

b) Conducció per treballadors de l’assegurat, per el desenvolupament del seu treball, de
vehicles de la seva propietat o llogats, amb absència o insuficiència d’assegurança,
desconeguda per l’assegurat i només pel que respecte a la cobertura voluntària de
responsabilitat civil de circulació de l’automòbil, en excés del límit de l’assegurança
coberta per un altre assegurador o el Consorci de Compensació d’assegurances.

c) Responsabilitat civil Immobiliària
S’entén com a tal la responsabilitat civil Immobiliària la derivada de:
a) La propietat o utilització d’edificacions i terrenys.
b) La realització d’obres de manteniment o reforma de l’edificació, sempre que el
pressupost de la obra no superi els 150.000 euros.

d) Responsabilitat civil Patronal
S’entén com a tal la responsabilitat civil patronal la resultat de lesions o morts dels
treballadors al seu servei (directes, empleats d’empreses de treball temporal, becaris) com
a conseqüència d’un accident de treball.
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e) Responsabilitat per contaminació accidental o sobtada
S’entén com a tal la responsabilitat civil per contaminació accidental o sobtada aquella
ocasionada

per

danys

personals,

materials

i

perjudicis

consecutius,

causats

involuntàriament a tercers per contaminació, originada pels edificis o les instal·lacions que
posseeix o utilitzi o per l’activitat desenvolupada dins del recinte en el que estan empleats
els edificis o instal·lacions, exclusivament quan aquest danys es produeixin de forma
accidenta i sobtada.

f) Defensa i fiances
S’entén com la despeses en defensa i fiances penals dels procediments judicials derivats
dels sinistres assegurats.

g) Responsabilitat civil Locativa
S’entén com a tal la responsabilitat civil locativa com a conseqüència de la condició
d’arrendatari de la edificació en que es desenvolupa la seva activat, davant el propietari de
la mateixa i sempre que els danys a dita edificació siguin conseqüència directe de:
a) Incendi, b) Explosió, c) Acció de l’aigua

h) Responsabilitat civil Creuada
S’entén com a tal la responsabilitat civil creuada, la que resulti per l’assegurat dels danys
corporals soferts pels treballadors de contractistes i subcontractistes de l’assegurat.

3. Exclusions
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Les pòlisses ofertades podran incloure determinades exclusions de risc normalment
acceptades pels usos mercantils en aquests tipus d’assegurançes.
TMG es reserva el dret d’excloure la pòlissa que presenti exclusions no admissibles a
criteri i interès de TMG.

4. Base de càlcul
Servei de transport públic amb autobús: 5.000.000 € de facturació i 85 treballadors.
Servei de transport públic amb Girocleta: 200.000 € de facturació i 6 treballadors.

5. Sinistralitat dels últims anys
D’acord amb dades aportades pel corredor:
Període
2016
2017
2018
2019
2020

Primes netes
5.512,92
6.261,94
12.554,84
12.350,15
12.350,00

Import sinistres Nº sinistres
0
1
0
1
741,58
5
1.135,49
2
0
1

6. Límits d'indemnització, sublimits i franquícies

Cobertura de Responsabilitat Civil

Capital

Capital assegurat

Límit

assegurat

per duració

víctima

per

Franquícia

per sinistre
Explotació

1.200.000 €

1.200.000 €

600.000 €

600 €
200 €
600 €

Subsidiària

1.200.000 €

1.200.000 €

50.000 €
600.000 €

Immobiliària

1.200.000 €

1.200.000 €

600.000 €

600 €

Patronal

1.200.000 €

1.200.000 €

300.000 €

600 €

Contaminació accidental i imprevista

150.000 €

150.000 €

Despeses de defensa i fiances

150.000 €

Locativa

600.000 €

600.000 €

Creuada

1.200.000 €

1.200.000 €

Explotació usuari Girocleta danys materials a tercers
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LOT 2: Multi assegurança empresarial

1. Objecte de l'assegurança
L’objecte de l'assegurança consisteix en la contractació per part del TMG, com a prenedor,
d'una pòlissa de Multi assegurança empresarial.

2. Bens coberts:
•

Previsió per 31/12/21 de 43 autobusos destinats al transport urbà de viatgers amb
treballs de manteniment de vehicles propis.

•

Cotxeres d’autobús en lloguer, on s’estacionen i es reparen els autobusos. En règim
de lloguer, ubicades en el polígon industrial Torre Mirona de Salt.

•

Magatzem de la Girocleta en lloguer on es reparen i s’emmagatzemen Girocletes,
recanvis i components d’estacions. En règim de lloguer, ubicades en el carrer Tenerife,
13, de Girona.

•

Previsió per 31/12/21 de 25 estacions de Girocleta, formades cadascuna per una
mitjana de 27 aparcaments individuals i un tòtem central. El valor de cada estació és
de 10.000 euros, amb un total de 250.000 euros.

•

Diners en metàl·lic.
Bens
Contingut: 43 autobusos (Previsió inicial)
Continent: cotxeres d’autobús
Contingut: cotxeres d’autobús (mobiliari,
recanvis, màquines i Girocletes)
Continent: magatzem Girocleta
Contingut: magatzem Girocleta (Girocletes i
recanvis)
Continent: 25 estacions de Girocleta
Contingut: Diners en metàl·lic

•

Capital
4.622.900 €
1.000.000 €
100.000 €
50.000 €
60.000 €
250.000 €
5.000 €

TMG tindrà la facultat de poder actualitzar, a la alça o a la baixa, els capitals
assegurats, així com modificar, afegir o excloure bens assegurats per adaptar-ho a la
realitat, sempre que ho estimi oportú, devengant-se prima o extorn en proporció al
lapse de temps del període anual transcorregut en el moment de produir-se la variació,
sense quotes mínimes i liquidant-se en el moment de produir-se el canvi.
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Detall Capital 43 autobusos:

Anys

Valor real

2021

2022-2023

AUTOBUSOS
MARCA
MATRICULA

PLACES

1

GI9456BM

MERCEDES

22

22

10.000

2

GI5803BN

VOLVO

105

22

20.000

3

3907CMW

VOLVO

86

18

20.000

4

0658CNW

VOLVO

86

18

20.000

5

7566CRL

MERCEDES

22

17

15.000

6

7579CRL

MERCEDES

22

17

15.000

7

5121DKN

VOLVO

86

16

30.000

8

5133DKN

VOLVO

86

16

30.000

9

9521FMV

SCANIA

74

14

50.000

10

9534FMV

SCANIA

74

14

50.000

11

9545FMV

SCANIA

74

14

50.000

12

9556FMV

SCANIA

74

14

50.000

13

9565FMV

SCANIA

74

14

50.000

14

9576FMV

SCANIA

74

14

50.000

15

9600FMV

SCANIA

74

14

50.000

16

9620FMV

SCANIA

74

14

50.000

17

0517FPL

IVECO

21

14

30.000

18

0531FPL

IVECO

21

14

30.000

19

0543FPL

IVECO

21

14

30.000

20

0583FPL

IVECO

21

14

30.000

21

6506GJB

SCANIA

88

13

55.000

22

6524GJB

SCANIA

88

13

55.000

23

6569GJB

SCANIA

88

13

55.000

24

4531GYF

SCANIA

88

11

85.000

25

4507GYF

SCANIA

88

11

85.000

26

4480GYF

SCANIA

88

11

85.000

27

3625GZB

SOLARIS

52

11

80.000

28

1525JDH

IVECO

63

6

135.000

29

1728JDH

IVECO

63

6

135.000

30

8722JDP

IVECO GNC

85

6

160.000

31

8513JDP

IVECO GNC

85

6

160.000

32

0910LVL

SCANIA GNC

82

2

267.500

33

1347LLZ

SOLARIS GNC

103

1

245.000

34

1348LLZ

SOLARIS GNC

103

1

245.000

35

4335LML

IVECO

63

0

222.700
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36

4305LML

IVECO

63

0

222.700

37

1364LPT

IVECO

63

0

229.000

38

8935LPS

IVECO

63

0

229.000

39

4795LPR

SOLARIS GNC

103

0

245.000

40

4796LPR

SOLARIS GNC

103

0

245.000

41

NOTA1

OTOKAR GNC

107

0

234.000

42

NOTA1

OTOKAR GNC

107

0

234.000

43

NOTA1

OTOKAR GNC

107

0

234.000

9,9

4.622.900

NOTA1: Els autobusos nº 41, 42 i 43, corresponen a 3 vehicles de GNC (gas natural comprimit) de
la marca OTOKAR adjudicats i formalitzats amb l’empresa SOMAUTO S.L. (Expedient nº 12021), a
recepcionar a desembre 2021. Un cop es disposi del número de bastidor i/o matrícula dels tres
nous vehicles es facilitarà a la companyia adjudicatària.

•

La flota d’autobusos estarà assegurada pel 100% del total valor flota assegurat en
cada moment sense límit d’indemnització màxim per sinistre.

•

Els autobusos assegurats quedaran coberts pel 100% del valor de nou durant els 3
primers anys d’antiguitat.

•

TMG està a disposició dels licitadors per si desitgen visitar les instal·lacions per a la
valoració dels riscos a assegurar, podent-ho sol·licitar formalment fins als 6 abans de
la finalització del termini de presentació d’ofertes a través del perfil del contractant.
Presentada oferta s’entén coneixen i accepten les característiques dels bens a
assegurar.

•

Altes i baixes de vehicles
La present previsió de relació de vehicles inicials a assegurar s’elabora a 18/08/2021,
havent considerat els canvis que es preveuen en els propers mesos. En el supòsit de
canvis en la relació inicial de vehicles es comunicarà a l’adjudicatari un cop adjudicada
la present licitació o formalitzat el contracte.

La relació i total flota inicial prevista i la relació i total flota a assegurar en cada
moment (autobusos) anirà variant en funció de les altes i baixes de vehicles que es
produeixin durant el període de duració del contracte, que sortiran efecte des de la
data que l’Assegurat ho comuniqui a la Asseguradora a través del corredor,
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devengant-se prima o extorn en proporció al lapse de temps del període anual
transcorregut en el moment de produir-se l’alta o la baixa, sense quotes mínimes i
liquidant-se en el moment de produir-se el canvi.
•

Seran vehicles assegurats, els autobusos propietat de TMG SAU o/i aquells que
sense tenir aquesta condició, l’Assegurat tingui un interès assegurable i que siguin
degudament comunicats a l’asseguradora, incloent vehicles cedits o llogats a TMG
SAU. S’inclouran vehicles propietat de tercers que TMG tingui puntualment a prova.

3. Sinistralitat dels últims anys
D’acord amb dades aportades pel corredor:
Període
2016
2017
2018
2019
2020

Primes netes
14.404,94
14.918,12
13.049,60
13.075,65
13.335,00

Import sinistres Nº sinistres
0
1
0
1
0
1
0
1
647,7
1

4. Riscos coberts

Riscos coberts

Capital

Franquícia

Incendi, explosió i caiguda de llamp del contingut i
continent de les cotxeres i magatzem de la Girocleta i el
continent de les estacions de Girocleta

100% Capital Assegurat

600 €

Riscos Extensius

100% Capital assegurat

600 €

Incendi d’autobusos en circulació i repòs

100% Capital assegurat

600 € per bus

100 % Capital Assegurat

600 €

20.000 €

200 €

100 % Capital Assegurat

600 € per bus
600 €

Dany en aigua del contingut i continent de les cotxeres i
magatzem de la Girocleta i en el continent de les estacions
de Girocleta.
Danys elèctrics del contingut i continent de les cotxeres i
magatzem de la Girocleta i en el continent de les estacions
de Girocleta.
Robatori dels autobusos i del contingut de les cotxeres i el
magatzem de la Girocleta i el continent de les estacions de
Girocleta
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Robatori de diners en metàl·lic

5.000 €

Despeses complementaries

Del Capital assegurat:

Bombers
Despeses de salvament
Despeses d’escombrament
Bens extraviats
Permisos i llicencies
Despeses de preposició d’arxius, títols i valors
Bens de tercers en poder de l’assegurat
Bens de l’assegurat en poder de tercers
Honoraris de professionals externs (no perits)
Honoraris de perits
Maquinaria de procedència estrangera
Matèria prima de procedència estrangera
Cimentacions
Compensació de capitals
Obres menors
Bens empleats
Danys estètics

5%
100%
5%
100%
60.000 €
5%
Inclosos
5%
60.000 €
30.000 €
Inclosa
Inclosa
Inclosa
Inclosa
Inclosa
12.000 €
12.000 €

600 €

a) Incendi, explosió i caiguda de llamp del contingut i continent de les cotxeres i
magatzem de la Girocleta i del continent de les estacions de Girocleta
Es considera incendi, la combustió o abrasament amb flama capaç de propagar-se d’un
objecte o objectes que no estaven destinats a ser cremats en el lloc i moment en que es
produeix, sempre que s’origini fortuïtament, degut a estranys o per negligència de
l’assegurat o de les persones de qui respongui civilment.
Es considera caiguda de llamp quan aquest toqui l’objecte.
Es considera explosió, l’acció de cop i violenta de la pressió o depressió del gas o dels
vapors.

b) Riscos Extensius
Inclouran els danys als bens assegurats per fum, xoc de vehicles, caigudes d’aeronaus,
ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues, besament o

Exp. Núm. 272021

13 de 38

escapament accidental de les instal·lacions automàtiques contra incendis, pluja, vent,
pedra o neu, inundació, impacte d’objectes.

c) Incendi d’autobusos en circulació i repòs

Queden emparats els autobusos en circulació i repòs propietat de l’assegurat descrits a la
pòlissa, o/i aquells que sense tenir aquesta condició, l’Assegurat tingui un interès
assegurable i que siguin degudament comunicats a l’asseguradora, per les garanties
d’incendi, caiguda de llamp i explosió.
L’import assegurat pels autobusos en estat de circulació o repòs, correspon al valor real
dels mateixos en l’àmbit de cobertura a qualsevol lloc del territori espanyol.

Queden coberts els autobusos en repòs a les cotxeres de TMG. També queden coberts
els autobusos en repòs en lloc no cobert o parcialment cobert, ubicats en una distància
inferior als 50 metres del recinte de les cotxeres d’autobús.

d) Dany en aigua del contingut i continent de les cotxeres i magatzem de la
Girocleta i en el continent de les estacions de Girocleta.
S’inclouen els danys materials directament causats per l’acció d’aigua degut a fuita o
desbordament de les conduccions o canalització de desaigua, dels canalons o baiada
d’aigua, congelacions de conduccions i aparells, filtració a través de la coberta dels edificis
procedents de conduccions d’aigües canalitzades.

e) Danys elèctrics del contingut i continent de les cotxeres i magatzem de la
Girocleta i en el continent de les estacions de Girocleta.
S’inclouen els danys ocasionats en aparells, instal·lacions elèctriques, maquinaria elèctrica
i equips electrònics, per corrents anormals, curtcircuits, pròpia combustió o causes
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inherents al seu funcionament, sempre que aquests danys siguin produïts per la electricitat
o caiguda de llamp.

f) Robatori dels autobusos i del contingut de les cotxeres i el magatzem de la
Girocleta i el continent de les estacions de Girocleta

La garantia cobreix el valor real, el robatori i espoliació dels autobusos, del contingut
assegurat dins les cotxeres i el magatzem de la Girocleta i del continent de les estacions
de Girocleta.

També queda cobert els desperfectes al continent ocasionat per robatori o el seu intent.

g) Robatori de diners en metàl·lic
L’assegurança cobreix el robatori o atracament dels diners en metàl·lic ubicats a TMG en
la màquina auto-liquidadora de les recaptacions dels conductors de TMG, així com del
moment d’entrega a l’empresa especialitzada en el trasllat de diners.

La màquina auto-liquidadora pesa més de 100 kg, està anclada al terra i presenta, està
construïda amb unes característiques que ofereixen resistència a la penetració i al foc. Així
com una obertura adequada als sistemes de seguretat actuals.

5. Exclusions

Les pòlisses ofertades podran incloure determinades exclusions de risc normalment
acceptades pels usos mercantils en aquests tipus d’assegurança.
TMG es reserva el dret d’excloure la pòlissa que presenti exclusions no admissibles a
criteri i interès de TMG.

Exp. Núm. 272021

15 de 38

LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció

Definicions

Assegurat:
•

Qualsevol administrador o directiu del TMG

•

Qualsevol administrador de fet o directiu, el gerent i el Secretari, mentre actuïn en
funcions de direcció o executives o de gestió del TMG.

•

Els cònjuges o parelles de fet legalitzades en el cas d’haver estat inclosos en la
reclamació (cas d’ejecció de sentència o rescabalament de danys sobre qualsevol
propietat conjunta de béns).

•

Els hereus, marmessors, drethavents o la massa hereditària dels assegurats morts,
així com els representants legals i drethavents de qualsevol assegurat legalment
incapacitat o insolvent però únicament en relació amb la reclamació que sigui
conseqüència d’un acte danyós comès per qualsevol assegurat.

•

Qualsevol empleat passat, present o potencial de TMG, en els dos supòsits següents:
o

Tot empleat passat, actual o futur, que de fet o en la pràctica ostenti funcions
d’alta direcció en la societat o que actuï amb capacitat directiva o de supervisió.

o

Qualsevol empleat passat, actual o futur de la Societat assegurada, però
únicament en relació amb reclamacions en matèria laboral.

Tercers: Tenen la consideració de tercers, a l’efecte d’aquesta pòlissa, les persones
físiques o jurídiques diferents del prenedor de l'assegurança i de l'assegurat, 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 individual i econòmicament, respecte a una persona o
grup de persones, i amb un nexe causal entre l'acció o omissió i el dany.

Data del sinistre: Es considera com a data del sinistre la data en què te lloc el 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 considera com a data del
sinistre la de la notificació de la resolució administrativa, ferma, d’anul·lació de l’acte
administratiu causant del perjudici o la de la sentència judicial ferma.
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Pèrdua: S’entendrà la quantitat que l’assegurat hagi de pagar conforme a dret com a
conseqüència d’una reclamació coberta per aquesta assegurança.

S'inclouen en aquest concepte els següents:
1. Els danys corporals, en què s’inclou 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, i també la lesió física
ocasionada als animals.
3. Els perjudicis conseqüència d’un dany material i/o corporal previ cobert per la pòlissa.
4. Els perjudicis econòmics purs, que no siguin conseqüència d’un dany material i/o
corporal previ.

Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. El plec de
condicions i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació tenen
caràcter contractual i actuen com a condicions particulars de la pòlissa de responsabilitat
patrimonial i civil que la DG Assegurances i fons de Pensions hagi autoritzat a
l’adjudicatari del contracte d’assegurances.
En cas de disparitat entre les condicions generals de la pòlissa de l’adjudicatari i/o els
plecs d’aquesta contractació, han de prevaler les condicions establertes als plecs.
Reclamació: tota comunicació per escrit dirigida a l’assegurat que pretengui la reparació
d’un dany, o tot el procediment administratiu i/o judicial contra l’assegurat que es derivi
d’un sinistre objecte de cobertura i que la seva notificació hagués sigut rebuda per primera
vegada durant el període contractual.

Objecte de l'assegurança
TMG és una societat mercantil 100% municipal dotada de personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar per a complir les seves funcions, que té com a finalitat gestionar el
transport públic a la ciutat de Girona amb autobús i Girocleta.
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L’objecte de l'assegurança consisteix en la contractació per part del TMG, com a prenedor,
d'una pòlissa d'assegurances que garanteixi el pagament de les indemnitzacions de les
quals puguin resultar civilment responsables els assegurats per danys patrimonials
primaris ocasionats a tercers i deguts a error, negligència, omissió, infraccions de
disposicions legals o estatutàries (sempre que no siguin doloses) i, en general, qualsevol
fet que pugui ocasionar un dany patrimonial primari comès pels assegurats.

També queden incloses les despeses de defensa (encara que les mateixes no es derivin
d’un procediment judicial, com per exemple despeses de representació legal en una
investigació formal iniciada per l’Autoritat Competent, casos d’acords extra judicials i/o
reclamacions infundades) les judicials, les despeses de constitució de fiances civils que
hagin estat imposades a l’assegurat per decisió judicial per garantir eventuals
responsabilitats civils i les despeses de constitució de fiança imposada en causa penal per
decisió judicial per a garantir la seva llibertat provisional.
L'assegurador ha d’indemnitzar l'assegurat amb les condicions, exclusions, límits i termes
d'aquest plec per les responsabilitats següents:
a) Imposades als administradors i personal d’alta direcció de TMG per ministeri de la Llei,
tant si la normativa jurídica està en vigor a la presa d'efecte de la pòlissa o ho està durant
la vigència de la pòlissa.

b) Que corresponen a l'assegurat en l'exercici de la seva activitat administrativa, així com
en l'explotació, ús i utilització dels mitjans materials i patrimonials, amb independència del
títol jurídic que posseeixi.
c) Derivades del funcionament del servei públic prestat, que sigui conseqüència d’un
esdeveniment sobtat o imprevist, que tingui lloc amb motiu de l’activitat objecte de
l’assegurança.

d) A títol enunciatiu i no limitador la pòlissa a contractar hauria de cobrir les reclamacions
derivades de:
•

Mala gestió del patrimoni de TMG.

Exp. Núm. 272021

18 de 38

•

Informació incompleta o incorrecte a clients, a les administracions, consorcis, transport,
proveïdors i d’altres entitats relacionades amb TMG.

•

Manca de diligència en la investigació, el seguiment i l’aprovació de projectes.

•

Responsabilitat comptable.

•

Mala administració del pressupost.

•

Incompliment dels estatuts.

•

Realització d’inversions inadequades.

•

Falta de verificació i signatura de documents.

•

Assumpció d’obligacions que el TMG no pot afrontar.

Hi haurà un període addicional de notificació (període de temps immediatament posterior
al venciment del període contractual durant el qual el TMG pot notificar a l’assegurador
reclamacions presentades durant la vigència de la pòlissa) mínim de 12 mesos.

Base de càlcul
Servei públic de transport urbà amb autobusos: 5.000.000 € de facturació i 85 treballadors
orientativament.
Servei públic de transport urbà amb Girocleta: 200.000 € de facturació i 6 treballadors
orientativament.

Riscos coberts

Ampliant, modificant i derogant les condicions generals impreses per l'entitat adjudicatària
que s'oposin o contradiguin a aquest plec de prescripcions tècniques, que prevalen sobre
aquelles, es cobreix qualsevol responsabilitat patrimonial i civil de l'assegurat que no
estigui expressament exclosa dins de l'abast de l'apartat objecte de l'assegurança.
A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s’han de garantir les responsabilitats civils de
l'assegurat següents:

1. RC per faltes, errors o negligència comesos en la gestió empresarial, amb límit per
Sinistre i per any d'assegurança:
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La garantia ha de cobrir la responsabilitat civil que pugui derivar-se per a l'assegurat per
perjudicis financers directes causats involuntàriament a tercers, per actes o omissions en
contra de la llei, estatuts o pels realitzats incomplint deures inherents al desenvolupament
del càrrec, sempre que hi hagi hagut culpa.

2. RC per actes en entitats externes i societats participades:
La garantia ha de cobrir la responsabilitat civil que pugui derivar-se per a l’assegurat per
perjudicis financers directes causats involuntàriament a tercers, per danys causats per
actes o omissions en contra de la llei, estatuts, o pels realitzats incomplint deures
inherents al desenvolupament del càrrec, sempre que hl hagi hagut culpa, comesos en la
gestió empresarial al servei d'una entitat externa una societat participada .

3. Responsabilitat per practiques d'ocupació incorrectes:
La garantia ha de cobrir la responsabilitat civil que pugui derivar-se per a l’assegurat per
perjudicis financers directes i/o danys morals reconeguts. si escau, per sentencia judicial
ferma causats a treballadors diferents de l'assegurat per practiques incorrectes
relacionades amb:
• Qualsevol acomiadament o finalització incorrecta d'ocupació;
• Discriminació a la feina;
• Assetjament sexual o laboral al lloc de treball;
• Privació incorrecta d'oportunitats professionals, d’ocupació o promoció.

Sense perjudici de les altres exclusions previstes en aquest contracte, es precisa que
queden sempre excloses de la cobertura les reclamacions derivades de qualsevol tipus de
prestacions o compensacions per acomiadament o desocupació.

4. Reclamacions contra el cònjuge, la parella de fet. hereus, etc.:

La garantia ha de cobrir les reclamacions contra el cònjuge, la parella de fet, els hereus,
legataris, representants legals o drethavents de l'assegurat pels conceptes de
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responsabilitat de l'assegurat coberts per el contracte, tret de casos de no acceptació
d’herència o llegat d'acord amb les disposicions que regeixin civilment la successió.

5. Reclamacions de l'assegurat contra assegurat:.

La garantia ha de cobrir les reclamacions d'un assegurat davant d'un altre pels conceptes
de responsabilitat coberts per el contracte.

6. Despeses de defensa:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa pels conceptes de
responsabilitat coberts per el contracte en el benentès que:

Si la conclusió final de la reclamació és que no esta coberta per la pòlissa, l'assegurat ha
de reemborsar a l'assegurador les despeses en què s'hagi incorregut;

Si la conclusió final de la reclamació és la responsabilitat o la no-responsabilitat de
l'assegurat, la retirada de la reclamació o l'arxiu del procediment, l'assegurador ha
d'assumir amb càrrec a la pòlissa i en els límits pactats les despeses de defensa en què
s'hagi incorregut.

7. Despeses derivades de reclamacions per contaminació o responsabilitat Mediambiental:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa amb motiu d'una
reclamació formulada contra l'assegurat per perjudicis financers derivats d'una
contaminació o d'una responsabilitat mediambiental reclamada a l'assegurat.

8. Despeses derivades de reclamacions per responsabilitat tributaria subsidiària:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa amb motiu d'una
reclamació contra l'assegurat per responsabilitat subsidiària del deute tributari basat en
l'article 43.1.a de la Llei general tributaria (Llei 58/2003, de 17 de desembre).
9. Despeses de defensa derivades d’homicidi imprudent o violació involuntària de la llei de
prevenció de riscos laborals:
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La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa amb motiu d'una
reclamació formulada contra l'assegurat per homicidi imprudent o violació involuntària de
la llei de prevenció de riscos laborals, sempre que estigui relacionat amb l'activitat de la
societat i que les despeses de defensa no siguin satisfetes per l’assegurança de
responsabilitat civil de la societat.

10. Despeses de defensa per responsabilitat penal de la societat:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa per responsabilitat
penal amb motiu d'una reclamació formulada contra la societat assegurada per la seva
responsabilitat penal.

11. Despeses de representació legal per investigació:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de representació legal en que
s'hagi incorregut, amb motiu de la compareixença de l'assegurat en una investigació. com
a conseqüència d'una reclamació per conceptes de responsabilitat coberts per el
contracte.
12. Despeses de restitució d’imatge:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de disseny i realització d'una
campanya publicitària en que s'hagi incorregut, per restablir la imatge de l'assegurat que
s'hagi vist deteriorada com a conseqüència d'una reclamació pels conceptes de
responsabilitat coberts per el contracte.
13. Despeses d’assistència psicològica:
La garantia ha de incloure les despeses relatives al tractament d’assistència psicològica
necessària per suportar la situació derivada d'una reclamació, pels conceptes de
responsabilitat coberts per el contracte, quan es tracti d'un trastorn del comportament que
afecti l’àmbit personal de l'assegurat.
14. Despeses d’emergència:
Exp. Núm. 272021

22 de 38

En derogació parcial del que estableix l'apartat «Defensa de l'assegurat", la garantia inclou
l'abonament de les despeses i els honoraris professionals, per la designació d'advocats i
procuradors per a la defensa i representació de l'assegurat com a conseqüència d'una
reclamació per conceptes de responsabilitat coberts per aquest contracte quan per
qüestions d’emergència no sigui possible obtenir el consentiment previ per escrit de
l'assegurador.

15. Despeses de crisi:

La garantia ha de incloure l'abonament, de les despeses i els honoraris professionals en
que s'hagi incorregut per obtenir assessorament legal i també qualsevol mesura que pugui
prendre’s per:

- Impedir o mitigar les conseqüències en el cas que hi hagi una circumstancia que
eventualment pugui donar lloc a una reclamació per conceptes de responsabilitat coberts
per aquest contracte.

- Prevenir, limitar o mitigar la publicitat o l'atenció dels mitjans de comunicació adversa o
negativa, real o esperada, sobre qualsevol persona assegurada per conceptes de
responsabilitat coberts per aquest contracte

16. Despeses per extradició: Emergències, crisis i comunicació:

La garantia ha de incloure l'abonament de les despeses de defensa, emergència, crisi i
comunicació, per un procés d'extradició, presentat per primera vegada durant el període
d'assegurança, contra l'assegurat.

17. Fiances i despeses d'aval concursal:

La garantia ha de incloure la constitució de fiances judicials que es puguin exigir a
l'assegurat per garantir una eventual responsabilitat civil, l'abonament de les despeses de
constitució d'aquestes fiances judicials que s'imposin a l'assegurat per garantir la seva
llibertat provisional i també les despeses d'aval concursal, tot plegat com a conseqüència
d'una reclamació pels conceptes de responsabilitat coberts per el contracte.
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18. Multes administratives:

La garantia ha de incloure l'abonament de les multes administratives que s'hagin imposat
directament a l'assegurat per part d'organismes públics amb facultats inspectores,
fiscalitzadores o de control, sempre que:

Siguin consecutives a una reclamació per conceptes de responsabilitat coberts per el
contracte.

Siguin legalment assegurables, sense que concorrin en els fets constitutius de la infracció
la mala fe o el dol de l'assegurat.

No siguin de naturalesa ni penal ni tributaria.

19. Defensa Jurídica:
L’assegurador pagarà en nom de l’assegurat, les despeses de defensa en què incorri
l’assegurat, d’acord amb les condicions i límits següents:
a) Quan la defensa sigui exercida per un advocat de la xarxa de l’assegurador: sense
sublímits per a qualsevol supòsit de sinistres coberts.
b) Quan la defensa sigui exercida per un advocat de lliure elecció de l’assegurat:
s’aplicaran els sublímits fixats en aquest plec.

20. Fiances civils i penals:
L’assegurador garanteix, respecte de reclamacions cobertes sota aquesta pòlissa:
a) La constitució d’aquelles fiances imposades als assegurats per garantir la seva eventual
responsabilitat civil.

b) Els costos i despeses en què els assegurats incorrin per constituir i mantenir aquelles
fiances imposades per garantir la seva llibertat provisional. Aquestes despeses formen part
integrant del límit d’indemnització establert per sinistre i any.
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Exclusions

No es cobriran en aquesta pòlissa:
•

Les reclamacions derivades de qualsevol acte fraudulent o dolós, criminal o
deliberadament contrari a la llei.

•

Les reclamacions derivades de qualsevol remuneració, benefici personal, avantatge o
retribució.

•

Les reclamacions derivades de qualsevol reclamació o fet, incidència o circumstancia
coneguda existent anterior o en la presa, d’efecte de la pòlissa.

•

Les reclamacions derivades de qualsevol tipus de prestacions socials per a
treballadors, de beneficis per contingència o incapacitat laboral, expedient de regulació
d’ocupació, prestacions o compensacions per acomiadament, desocupació, beneficis
de la seguretat social o similar, plans o fons de pensions, plans d’estalvi o de
participació en beneficis.

•

Les reclamacions derivades de danys morals, descrèdits o pèrdues de reputació, tret
dels danys morals coberts per l’extensió: Responsabilitat per practiques d’ocupació
incorrectes.

•

Les reclamacions derivades de danys corporals i materials.

•

Les reclamacions derivades de danys per contaminació, excepte al que es disposa en
les garanties de contaminació.

•

Les reclamacions derivades de l’assegurança de Responsabilitat Civil de gestió de
l’entitat.

Les pòlisses ofertades podran incloure altres exclusions de risc normalment acceptades
pels usos mercantils en aquests tipus d’assegurançes.
TMG es reserva el dret d’excloure la pòlissa que presenti exclusions no admissibles a
criteri i interès de TMG.

Àmbit temporal
Es cobreixen, les reclamacions presentades per primera vegada contra qualsevol
assegurat durant el període d’assegurança o amb anterioritat a aquest i notificades a
l’assegurador o assegurat.
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Àmbit territorial
L’assegurança ha de cobrir els sinistres ocorreguts a tot el món excepte EEUU i Canadà,
sempre que siguin sinistres reconeguts pels tribunals espanyols i derivats d’idèntiques
activitats a les garantides a la pòlissa.

Sinistralitat dels últims anys.

D’acord amb indicat pel corredor, la sinistralitat dels anys 2019, 2020 i de gener a agost
2021, es cero.

Límits d'indemnització, sublimits i franquícies
Cobertura Capital assegurat

Cobertura

Capital assegurat

Límit d’indemnització general per sinistre

3.000.000,00 €

Límit d’indemnització per any

3.000.000,00 €

Sublímits
Per període i sinistre per a despeses de restitució d’imatge

300.000 €

Per període i sinistre per despeses de defensa derivades de la llei de 500.000 €
prevenció de riscos laborals
Per període i sinistre per despeses d’aval concursal i fiances

300.000 €

Per període i sinistre per despeses d’assistència psicològica

80.000

Per període i sinistre per despeses d’extradició

100.000 €

Per període i sinistre per despeses d’emergència

200.000 €

Per període i sinistre per a multes administratives

300.000 €

Per període i sinistre per defensa jurídica:
1. Defensa i Conflicte d’interessos
2. Fiança civil i penal
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LOT 4: Assegurança d’accidents, d’acord amb Conveni Col·lectiu.
Les pòlisses d’assegurances hauran d’estar subjectes a les condicions que estipulen el
Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la
província de Girona, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm. 17000465011994),
més concretament en l’article 31 i article 37.
Pòlissa d’assegurança d’accidents personals
Les empreses afectades per aquest conveni estan obligades a tenir contractada una
pòlissa d’assegurança de vida per a tots els treballadors, una que cobreixi la incapacitat
permanent per a la professió habitual, així una assegurança per la incapacitat permanent
absoluta per qualsevol tipus de feina. En tots aquests casos, les causes que els motivin
han de ser com a conseqüència d’un accident de treball, o factors motivats per aquest, i la
seva quantitat durant tota la vigència del Conveni serà:
31.000 euros per incapacitat absoluta per a qualsevol tipus de treball.
26.000 euros per mort.
21.000 euros per Incapacitat total per a la professió habitual.
Aquests imports els cobraran els beneficiaris de les víctimes o els mateixos beneficiaris
depenent del cas.
El conveni està actualment vençut. En el moment de publicació de nou conveni
l’Asseguradora ajustarà automàticament la variació dels capitals indemnitzatoris al previst
en conveni. Fins a un 20% de variació a l’alça dels capitals, no tindrà cost per TMG,
quedarà inclòs i absorbit dins la prima pactada. La part que superi un 20% a l’alça dels
capitals podrà generar un càrrec per a TMG que seria proporcionat i coherent amb la
prima inicialment convinguda.
TMG disposa d’entre 90 i 100 treballadors aproximadament.

Sinistralitat dels últims anys

La sinistralitat dels anys 2019, 2020 i de gener a agost 2021 que ens consti, es cero.
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LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni
Col·lectiu.
Les pòlisses d’assegurances hauran d’estar subjectes a les condicions que estipulen el
Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la
província de Girona, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm. 17000465011994),
més concretament en l’article 31 i article 37.

Pòlissa de retirada de carnet
L’assegurança haurà de cobrir el salari de la categoria de conductor perceptor del conveni
Conveni de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de
Girona, per als anys 2016 – 2019 (indemnització de 1.200 euros mensuals) pel treballador
en cas de retirada del carnet de conduir per qualsevol causa, amb un màxim de 12
mensualitats.

El conveni està actualment vençut. En el moment de publicació de nou conveni
l’Asseguradora ajustarà automàticament la variació de l’import mensual d’indemnització al
previst en conveni. Fins a un 20% de variació a l’alça de l’import mensual d’indemnització,
no tindrà cost per TMG, quedarà inclòs i absorbit dins la prima pactada. La part que superi
un 20% a l’alça de l’import mensual d’indemnització podrà generar un càrrec per a TMG
que seria proporcionat i coherent amb la prima inicialment convinguda.
TMG disposa d’entre 75 i 85 conductors perceptors, amb una mitjana aproximada de 80.

Sinistralitat dels últims anys

La sinistralitat dels anys 2019, 2020 i de gener a agost 2021 que ens consti, es cero.
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LOT 6 – ASSEGURANÇA DELS AUTOBUSOS I VEHICLES
1.

EMPRESA CONTRACTANT

Transports Municipals del Gironès S.A.U., amb NIF A-17207333

2.

OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L’objecte de la present contractació són les pòlisses d’Assegurança de Responsabilitat
Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil Voluntària, Defensa Jurídica, finances i Reclamació
de danys i Assegurança Obligatòria de Viatgers del parc de vehicles de Transports
Municipals del Gironès, SAU, conforme a les condicions que s’especifiquen en els plecs
de clàusules administratives i prescripcions tècniques.
Els licitadors hauran d’aportar sense cost la mediació de les pòlisses que seran
gestionades per una Corredoria de contrastada solvència contractada directament pel
licitador.
3.

RISCOS ASSEGURATS

La pòlissa garantirà, fins els límits quantitatius vigents, l’obligació d’indemnitzar que
pogués derivar-se pel conductor i/o el propietari dels vehicles ressenyats a la clàusula 10
d’aquest annex per fets de la circulació en els que intervinguessin aquests vehicles i dels
que resultin danys a les persones i/o als bens.

Seran vehicles assegurats, autobusos i altres vehicles propietat de TMG SAU o/i aquells
que sense tenir aquesta condició, l’Assegurat tingui un interès assegurable y que siguin
degudament comunicats a la Asseguradora, incloent vehicles cedits o llogats a TMG SAU.
La clàusula 10 d’aquest annex recull la previsió inicial de vehicles.
Així mateix, s’atorgarà cobertura als viatgers que els utilitzin com mitjà de transport públic
col·lectiu, quan pateixin danys corporals en accidents que tinguin lloc en ocasió dels seus
desplaçaments, sempre que succeeixin les circumstàncies establertes en el Reglament
d’Assegurança Obligatòria de Viatgers, aprovat per Real Decret 1575/1989, de 22 de
Desembre.
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4.

GARANTIES A COBRIR PER LES PÒLISSES A CONTRACTAR

Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (SOA)

La pòlissa garantirà, fins els límits quantitatius legalment vigents, la obligació
indemnitzatòria que pogués derivar-se pel conductor i/o propietari dels vehicles ressenyats
en la clàusula 10 per fets de circulació en els que intervinguin aquests vehicles i dels que
resultin danyats les persones i/o béns.

Aquesta obligació serà exigible arrel del disposat en la Llei sobre Responsabilitat Civil i
Assegurança en la Circulació de vehicles a motor, en la serva redacció donada per la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i Supervisió d’Assegurances Privades, i en el
Reglament sobre Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor,
aprovada per R.D 7/2001 de 12 de gener i el Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29
d’octubre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i
Assegurança en la circulació de vehicles a motor, i el Text Refós de la Llei d’Ordenació i
Supervisió d’Assegurances Privades, aprovada per el RDL 6/2004, de 29 d’octubre, així
com pel RD 1507/2008 de 12 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de
l’Assegurança Obligatòria de Responsabilitat Civil en la circulació de vehicles a motor.

Responsabilitat Civil de subscripció voluntària amb garantia limitada a 50.000.000 (RVC)

Es garantirà el pagament de les indemnitzacions que, en virtut del disposat en els articles
1.902 i concordants del Codi Civil i 109 i concordants del Codi Penal, el propietari i/o el
conductor autoritzat i legalment habilitat es vegin obligats a satisfer a conseqüència de la
responsabilitat civil extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de la
circulació amb els vehicles especificats en la clàusula 10 d’aquest plec, tant si es troben
en circulació com parats.

Aquesta garantia cobrirà les indemnitzacions que excedeixin de la cobertura de
Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (SOA) fixada en cada moment per les
disposicions legals que regulen aquesta cobertura i fins un límit màxim de 50.000.000.
euros.
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Assegurança obligatòria de viatgers
S’indemnitzarà als viatgers o als seus descendents, quan sofreixin danys corporals en
accidents que tinguin lloc amb ocasió de desplaçament amb algun dels vehicles
relacionats en la clàusula 10 d’aquest plec i que estiguin destinats al transport de viatgers,
de conformitat amb l’establert en el Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers,
aprovat per Real Decret 1575/1989, de 22 de desembre.

Defensa Jurídica, Constitució de Fiances i Reclamació de danys.
En aquesta garantia s’inclou la cobertura de les despeses de defensa jurídica i per
imposició de fiances, tant en procediments civils com penals, així com la reclamació al
tercer responsable, amistosa o judicialment en nom de l’assegurat, conductor o propietari,
de la indemnització per danys i perjudicis causat per aquest tercer amb motiu d’un
accident de circulació en el que intervingui algun dels vehicles relacionats en la clàusula
10 d’aquest plec.

Assistència en carretera i trasllat dels vehicles al taller
S’inclou el trasllat dels vehicles turisme, motocicleta, furgoneta i furgó accidentats o amb
averia mecànica des de la via pública fins al taller escollit per TMG.

Els autobusos NO estan inclosos

Cobertures addicionals per a Altres Vehicles (NO AUTOBUSOS)

En relació a altres vehicles (turismes, furgonetes, furgons, motocicletes) es cobriran
addicionalment les cobertures descrites a la clàusula 10 d’aquest plec.

5.

MEDIACIÓ DE LES PÒLISSES

Els licitadors hauran d’aportar la mediació de les pòlisses.

6.

OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
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L’adjudicatari està obligat a satisfer les indemnitzacions, així com a assumir, llevat de les
excepcions previstes en cada cas, la defensa jurídica i representació de Transports
Municipals del Gironès, SAU en totes les accions que provinguin d’un sinistre objecte de
cobertura del contracte d’assegurança corresponent.
Un endarreriment en el pagament de la prima no resol el contracte ni allibera de l’obligació
l’entitat asseguradora d’atendre els sinistres que es produeixin.
S’ofertarà un mateix import de prima per a cada autobús que composa la flota amb
independència del model o antiguitat.

7.

EFECTE DE LES PÒLISSES

Autobusos i altres vehicles
Les actuals pòlisses d’assegurances d’autobusos i altres vehicles finalitzen el 31 de
desembre de 2021.
Les pòlisses tindran efecte a partir de les 0 hores del 1 de gener de 2022 fins a les 24
hores del 31 de desembre de 2023.

8.

CONSORCI COMPENSACIÓ ASSEGURANCES

De conformitat amb l’establert en 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 del contracte d’assegurança dels que deuen obligatòriament
incorporar un recàrrec a favor de la citada entitat pública empresarial te la facultat de
convenir la cobertura de riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que
reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

Les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris produïts per esdeveniments
extraordinaris ocorreguts a Espanya i que afecten a riscos situats a la mateixa, seran
abonats pel Consorci de Compensació d’Assegurances quan el prenedor hagués satisfet
els corresponents recàrrecs al seu favor i es produeixin en alguna de les següents
situacions:
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a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorcio de Compensación de Seguros no estigui
emparat per la pòlissa d’assegurances contractada amb l’entitat asseguradora.
b) Que, encara que estigui emparat per l’esmentada pòlissa d’assegurances, les
obligacions de l’entitat asseguradora no poden ser complides per haver estat declarat
judicialment en concurs o per estar subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o
assumida pel Consorcio de Compensación de Seguros.

9.

SINISTRALITAT DELS ÚLTIMS ANYS

D’acord amb dades aportades pel corredor:

Període

Primes
netes

Import
Sinistralitat

Nº
accidents

%
sinistralitat

freqüència

2015
2016
2017
2018
2019
2020

96.573 €
116.282 €
124.545 €
148.950 €
130.311 €
164.921 €

60.509 €
131.609 €
47.129 €
55.454 €
54.921 €
44.030 €

45
54
44
62
58
34

63%
113%
38%
37%
42%
27%

127%
158%
128%
173%
161%
94%

10.

RELACIÓ DE VEHICLES ASSEGURATS

Previsió d’autobusos i altres vehicles de TMG a 1 de gener de 2022:

AUTOBUSOS
MARCA
MATRICULA

PLACES

0

GI9456BM

MERCEDES

22

2

GI5803BN

VOLVO

105

3

9521FMV

SCANIA

74

4

9534FMV

SCANIA

74

5

9545FMV

SCANIA

74

6

9556FMV

SCANIA

74

7

9565FMV

SCANIA

74

8

9576FMV

SCANIA

74

9

9600FMV

SCANIA

74
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10

9620FMV

SCANIA

74

11

0583FPL

IVECO

21

12

6506GJB

SCANIA

88

13

6524GJB

SCANIA

88

14

6569GJB

SCANIA

88

15

4531GYF

SCANIA

88

16

4507GYF

SCANIA

88

17

4480GYF

SCANIA

88

18

3625GZB

SOLARIS

52

19

1525JDH

IVECO

63

20

1728JDH

IVECO

63

21

8722JDP

IVECO GNC

85

22

8513JDP

IVECO GNC

85

23

0910LVL

SCANIA GNC

82

24

1347LLZ

25

1348LLZ

26

4335LML

IVECO

63

27

4305LML

IVECO

63

28

1364LPT

IVECO

63

29

8935LPS

IVECO

63

30

4795LPR

31

4796LPR

32

NOTA1

33

NOTA1

34

NOTA1

ALTRES
VEHICLES
MATRICULA

SOLARIS
GNC
SOLARIS
GNC

SOLARIS
GNC
SOLARIS
GNC
OTOKAR
GNC
OTOKAR
GNC
OTOKAR
GNC

103
103

103
103
107
107
107

MARCA

Tipus

addicionalment, s'Inclourà

1

4332JDF

RENAULT ZOE

turisme

Robatori i incendi en circulació
i repós amb, franquícia 400 €

2

5362JBN

FIAT DUCATO
(NOTA2)

Furgó xassís Cabina
transport Girocletes

Robatori i incendi en circulació
i repós, amb franquícia 400 €

3

4794CCR

CITROÉN
BERLINGO
(NOTA2)

Furgó Transport
Girocletes.

-

4

9350KDW

MOTO ELÈCTRICA
TORROT MUVI

MOTO

-

5

0586LCZ

MERCEDES TITAN
(NOTA2)

Furgó Transport
Girocletes.

Assegurança a TOT RISC,
amb franquícia 400 €
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NOTA1: Els autobusos nº 32, 33 i 34, corresponen a 3 vehicles de GNC (gas natural comprimit) de
la marca OTOKAR adjudicats i formalitzats amb l’empresa SOMAUTO S.L. (Expedient nº 12021), a
recepcionar a desembre 2021. Un cop es disposi del número de bastidor i/o matrícula dels tres
nous vehicles es facilitarà a la companyia adjudicatària.

NOTA2: Els vehicles Fiat Ducato 5362JBN, Mercedes Titan 0586LCZ i Citroën Berlingo 4794CCR
porten enganxe (“bola”) per remolc de fins a 750 kilos amb el qual es transporta habitualment
càrrega (Girocletes i altres) risc que quedarà cobert per l’assegurança.

Altes i baixes de vehicles
La present previsió de relació de vehicles inicials a assegurar s’elabora a 18/08/2021,
havent considerat els canvis que es preveuen en els propers mesos. En el supòsit de
canvis en la relació inicial de vehicles es comunicarà a l’adjudicatari un cop adjudicada la
present licitació o formalitzat el contracte.

La relació i total flota inicial prevista i la relació i total flota a assegurar en cada moment
(autobusos i altres vehicles) anirà variant en funció de les altes i baixes de vehicles que es
produeixin durant el període de duració del contracte o de les seves pròrrogues, que
sortiran efecte des de la data que l’Assegurat ho comuniqui a la Asseguradora a través del
corredor, devengant-se prima o extorn en proporció al lapse de temps del període anual
transcorregut en el moment de produir-se l’alta o la baixa, sense quotes mínimes i
liquidant-se al finalitzar l’anualitat en curs.

En relació als autobusos, actualment es preveu una flota de 34 unitats. Aquest nombre
d’unitats pot variar en funció de: a) Canvi en les necessitats del servei; b) Baixes per
necessitat de menys unitats per incorporació de vehicles de major capacitat; c) Altes de
vehicles en motiu d’averies.

Seran vehicles assegurats, autobusos i altres vehicles propietat de TMG SAU o/i aquells
que sense tenir aquesta condició, l’Assegurat tingui un interès assegurable y que siguin
degudament comunicats a la Asseguradora, incloent vehicles cedits o llogats a TMG SAU.
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LOT 7: Assegurança de defensa jurídica i reclamació per als usuaris de Girocleta

1. Objecte de l'assegurança

L’objecte de l’assegurança consisteix en la contractació per part de TMG, com a prenedor,
d’una pòlissa de Defensa Jurídica i reclamació per als usuaris del Servei Girocleta
(bicicleta pública), que garanteixi, dintre dels límits establerts per la llei i en aquest plec, el
pagament de les despeses de defensa, imposició de fiances així com despeses de
reclamació en que pugui incórrer el assegurat como a conseqüència de la seva intervenció
en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència
jurídica, judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l’assegurança.

Així mateix i dintre dels límits establerts en el contracte, l’Asseguradora també es farà
càrrec de les despeses en que puguin incórrer els Assegurats com a conseqüència de la
seva intervenció en un procediment de mediació, sempre que el procediment derivi d’un
fet garantit a la pòlissa i es trobi comprès dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2012 de 6 d
juliol de mediació en assumptes civils i mercantils.

2. Riscos coberts:

l’Assegurador assumirà les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de
l’assegurat, l’usuari de Girocleta, així com qualsevol altra prestació complementaria que
addicionalment pugui preveure la pòlissa, per danys corporals i perjudicis consecutius
d’usuaris registrats del sistema de lloguer de bicicletes Girocleta, sempre i quan els danys
es produeixin durant la circulació i/o ús normal al que estan destinades les bicicletes i que
l’ús i/o circulació es realitzin sota les Condicions Generals d’Accés i Utilització al Sistema i
dins de l’àrea urbana del terme municipal de Girona. A títol enunciatiu i no limitatiu son
despeses garantides:

a)

Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments
coberts.

b)

Les despeses derivades de procediments de mediació coberts.
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c)

Honoraris i despeses d’advocat.

d)

Drets i bestretes de procuradors, quan la seva intervenció sigui preceptiva.

e)

Despeses notarials i d’atorgament de poders per plets, així como actes, requeriments
i demés actes necessaris per a la defensa dels interessos de l’assegurat.

f)

Honoraris i despeses de perits necessaris.

g)

Qualsevol altra prestació garantida expressament a les condicions de la pòlissa
contractada.

Queda exclòs de les cobertures:
•

Sinistres causats per mala fe de l’assegurat.

•

Danys que es produeixin quan l’assegurat es trobi sota la influència de begudes
alcohòliques o drogues.

•

Participació en competicions esportives, concursos o carreres.

•

Danys ocasionats a les mercaderies transportades o utilitzades, així com els danys
ocasionats a les mateixes en el transcurs de les operacions de càrrega i
descarrega

•

Danys ocasionats als vehicles sobre els que es realitzin les operacions de carga i
descarrega.

•

Robatori, furt o pèrdua en general de les Girocletes.

Les pòlisses ofertades podran incloure determinades exclusions de risc normalment
acceptades pels usos mercantils en aquests tipus d’assegurançes.
TMG es reserva el dret d’excloure la pòlissa que presenti exclusions no admissibles a
criteri i interès de TMG.

Sinistralitat dels últims anys

La sinistralitat de 20/10/2020, data de la primera pòlissa amb aquesta cobertura i fins a
finals d’agost 2021, es cero.
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3. Base de càlcul:

Servei de transport públic amb Girocleta: Actualment TMG té entre 200 i 300 bicicletes a la
via pública a disposició dels usuaris, amb una mitjana de 250.

Aquest contracte ha d’englobar el servei fins a un màxim de 350 bicicletes a la via pública.

La modificació a l’alça del nombre màxim de bicicletes que ha englobar el servei, podrà
implicar un càrrec proporcional i coherent amb la prima inicialment convinguda.

h) Límits d'indemnització, sublímits i franquícies

Cobertura de defensa jurídica per reclamació

Límit màxim de

de danys corporals usuaris Girocleta

despeses

per

sinistre i any
Reclamació de danys corporals usuaris Girocleta
Assistència
jurídica telefònica
GGGirocleGirocleta
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