2a. PRORROGA DEL CONTRACTE EXP. SC-19-01015. LOT 3
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, actuant en nom i representació de l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ), en la seva qualitat de director executiu i en virtut
de les atribucions que li confereix la resolució d’autorització de signatura de la consellera delegada
d’ACCIÓ de 29 de setembre de 2021, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Amb
domicili al Passeig de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S0800476-D.
I, de l’altra part, el senyor Agustín Parera Ramón, actuant en nom i representació de AXA Seguros
Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sucursal en España amb NIF núm. A60917978 i domicili
social al carrer Monseñor Palmer, 1 de Palma de Mallorca. Ostenta capacitat necessària per a
aquest acte en virtut d’escriptura pública atorgada davant el Notari de Madrid, Sr. Segismundo
Álvarez Royo-Villanova, en data 24 de febrer de 2021, i número de protocol 498.
MANIFESTEN
1.- Que ACCIÓ va licitar el contracte de serveis d’assegurances d’ACCIÓ, mitjançant un
procediment obert amb expedient SC-19-01015 del qual i pel LOT 3 corresponent a la pòlissa de
responsabilitat patrimonial i civil va resultar adjudicatària l’empresa AXA Seguros Generales, S.A.
de Seguros y Reaseguros, Sucursal en España per un import de DOTZE MIL EUROS (12.000,00€)
i amb vigència fins el 31 de desembre de 2020.
2.- Que l’apartat D del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives
que regeix aquest contracte preveu la possibilitat de prorrogar el servei per acord mutu d’ambdues
parts, de forma anual, fins un màxim de 3 anys.
3.- Que amb data 22 d’octubre de 2020 es va executar la primera pròrroga del contracte amb
vigència des de l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021 amb les modificacions que
obren en l’expedient.
4.- Que en data 14 de desembre de 2021 la mànager de Serveis Generals i Coordinació del FEDER,
un cop consensuat amb l’asseguradora Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros,
Sucursal en España proposa que es prorrogui el contracte amb vigència des de l’1 de gener de
2022 i amb les exclusions següents:
EXCLUSIÓ DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS:
No estan cobertes sota cap garantia atorgada en el present contracte les responsabilitats
civils derivades de camps electromagnètics.
EXCLUSIÓ CIBER:
No queden emparats per l'assegurança els danys, pèrdues, responsabilitats o despeses,
causats directament o indirectament, o derivats o sorgits de l'ús o operació, amb el propòsit
d'infligir danys, de qualsevol ordinador, sistema informàtic, programa d'ordinador, atacs
cibernètics, virus informàtic, codi maliciós, o procés o qualsevol altre sistema electrònic.
EXCLUSIÓ DE COVID-19 O PANDÈMIA:
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Queden excloses tot tipus de pèrdues, danys, responsabilitats, despeses, multes, sancions
o qualsevol altres imports directa o indirectament causats per, resultants de, o que de
qualsevol forma estiguin relacionats a o es derivin de qualsevol dels següents -incloent-hi
qualsevol temor o amenaça d’aquests, sigui real o percebuda-:
--Coronavirus (COVID-19), incloent-hi qualsevol mutació o variació d’aquest; o
--Pandèmia o epidèmia, quan sigui declarada com a tal per l’Organització Mundial de la Salut
qualsevol organització governamental.
EXCLUSIÓ D&O
Responsabilitat civil d’alts càrrecs i autoritats per les seves actuacions o manca d’actuacions
en la seva qualitat d’alt càrrec o autoritat.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL MÈDICA
Queda exclosa qualsevol Responsabilitat Civil Professional derivada d'actes mèdics, i en
especial els que puguin esdevenir a conseqüència de la gestió directa o indirecta de centres
sanitaris, llars d'avis, centres de dia o qualsevol altre centre dedicat a l'atenció i tractament
d'addiccions o persones en risc d'exclusió social.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL
Queda sempre exclosa de les garanties de la pòlissa 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 part de
l’Administració Pública
EXCLUSIÓ DE PAGAMENTS EN VIRTUT A RESOLUCIONS O REGULACIONS
INTERNACIONALS:
Quedarà exclosa qualsevol cobertura, pagament o prestació que pugui exposar assegurador
(Reassegurador) a qualsevol tipus de sanció, prohibició o restricció en virtut de qualsevol
resolució o regulació de Nacions Unides, o regulacions, lleis, sancions econòmiques o de
comerç imposades per la Unió Europea (o qualsevol dels seus països membres), el Regne
Unit o els Estats Units d'Amèrica.
EXCLUSIÓ DE PATENTS
Reclamacions basades en la violació del dret de patents, marques o altres drets de protecció
comercial, així com reclamacions basades en drets que s'inclouen dins l'àmbit de la propietat
intel·lectual en general.
5.- Que l’expedient de pròrroga va ser aprovat per resolució de l’òrgan de contractació de 14 de
desembre de 2021.
En conseqüència, s’acorda formalitzar aquest contracte d’acord amb els següent
PACTES
Primer.- Prorrogar el contracte de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil
d’ACCIÓ, amb els mateixos termes que la darrera pròrroga signada i amb les exclusions descrites
anteriorment.
Segon.- La vigència de la pròrroga tindrà efectes des de les 00:00 hores del dia 1 de gener de 2022
fins a les 24:00 hores del 31 de desembre de 2022, independent de la data d’abonament de la prima
corresponent
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Tercer.- L’import màxim de la pròrroga per al període esmentat en el pacte anterior ascendeix a
DOTZE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS D’EURO (12.226,09€).

I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document

Per ACCIÓ
Per autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

Sr. Joan Romero i Circuns

Per AXA Seguros Generales, SA de Seguros
y Reaseguros, Sucursal en España

Sr. Agustín Parera Ramón
Apoderat
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