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LOT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EN LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,
S.L.
Expedient 16/2018

1- Objecte de l’assegurança

L'objecte del present plec es la contractació de la pòlissa marc d’assegurança col·lectiva d’accidents
pel personal, dirigents, alts càrrecs i qualsevol altra persona, depenent de l’entitat.

2- Subjectes de la contractació.

Assegurador: L’entitat asseguradora oferent que resulta adjudicatària del present concurs haurà
d’estar inscrita en el Registre Administratiu d’entitats asseguradores i reasseguradores de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb l’autorització precisa en el ram oportú.

Prenedor de l’assegurança: Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Assegurats: Compon el col·lectiu a assegurar les persones que a continuació s’assenyalen:
Col·lectiu A: La totalitat del personal que presti servei actiu a l’entitat assegurada. S’entén a aquest
efecte com a servei actiu, a títol enunciatiu:
Personal en situació d’alta.
Personal que estigui tramitant expedient d’incapacitat
Personal en situació de baixa per incapacitat temporal o qualsevol altra caua, però amb dret a
manteniment del compromís del conveni.
Personal que hagi causat baixa en l’empresa per esgotament del període d’incapacitat temporal,
mantenint la cobertura de la pòlissa plenament vigent fins que es produeixi la resolució definitiva
de la seguretat social o organisme competent.
Personal en excedència o suspensió de contracte per qualsevol de les circumstàncies previstes en la
legislació.
Personal discapacitat. Si bé no s’indemnitzarà a aquest personal per les seves limitacions en
l’activitat, grao de discapacitat o grau de les limitacions en l’activitat prèvies, però sí que tindrà
plena cobertura per la resta de les circumstàncies o contingències.
Personal tramitant un expedient d’invalidesa.
Personal amb relació laboral extingida, si es manté el compromís per pensions.

2

Qualsevol altra persona amb la que l’empresa mantingui el compromís per pensió en els termes
senyalats, en cada moment, per la legislació.
S’entenen també inclosos a l’assegurança les persones que en el futur, dins del període de duració
del contracte d’assegurança, s’incorporin en qualsevol de les condicions anteriorment
assenyalades, i s’adhereixin a la pòlissa.
Es considerarà inclòs a la pòlissa a la totalitat del personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica
de la seva vinculació amb el Prenedor que, en funció de la seva situació, hagués d’estar de forma
efectiva inclòs a la pòlissa i independentment de la situació en la que es trobin (en alta laboral, en
incapacitat temporal, en procés de reconeixement d’incapacitat permanent, en situació de
suspensió de contracte per qualsevol de les circumstàncies previstes en la legislació, etc.).
Mantindrà la condició d’assegurat de la pòlissa que es contracti l’empleat que causi baixa en la seva
prestació de serveis retribuïts per esgotament del període màxim d’incapacitat temporal,
mantenint en conseqüència la cobertura vigent fins que es produeixi una resolució definitiva de la
Seguretat Social o Organisme competent sobre la seva situació.
En conseqüència, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a membre del grup
assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida pel prenedor.
Així mateix es fa expressament constar que la cobertura s'atorgarà, per a tots els riscos, sense
limitació d'edat sempre que es trobin en actiu al servei de l'entitat local
Igualment es fa constar que queda també assegurat el personal amb discapacitat que presti servei
al prenedor.
No es pretén que s’indemnitzi aquest personal per les seves limitacions en l’activitat, grau de
discapacitat o grau de limitacions en l’activitat prèvies, però si que tingui plena cobertura per la
resta de circumstàncies o contingències.

Beneficiaris
En cas d’Incapacitat Permanent o Gran Invalidesa serà beneficiari de l’assegurança el propi
assegurat.
En cas de defunció de l’assegurat tindran la condició de beneficiaris les persones que cada
assegurat hagi designat i, en defecte de designa, els hereus de l’assegurat.
Per tant, es convé expressament que el prenedor renuncia a la facultat de designació de beneficiari
per la percepció de les prestacions d’aquest contracte concedint-la amb tota la seva eficàcia i de
forma permanent als assegurats de la pòlissa.
Per aquest fet, la revocació de la designació de beneficiaris efectuada amb anterioritat
correspondrà als assegurats.
El prenedor, una vegada adjudicada la present licitació, procedirà a comunicar als assegurats la
companyia asseguradora i les condicions del nou contracte subscrit. Al temps, els informarà de la
conveniència de que els Assegurats actualitzin la seva designació de beneficiaris.
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3- Definicions prèvies

Pòlissa
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança.

Formen part integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques de responsabilitat que regeixen per a aquesta contractació. Així com les "condicions
particulars", les "clàusules especials" i les "actes" o "suplements" que s'emetin a la mateixa per
complementar-la o modificar-la.

Prima

El preu de l'assegurança
El càlcul de la prima neta es realitza aplicant les tasses que resultin de l’adjudicació, tenint en
compte el conjunt de cobertures contractades, capitals assegurats, condicions d'assegurament,
nombre d'assegurats, i altres condicions pactades que consten a la pòlissa, de manera que la
variació en qualsevol d'aquestes condicions determinarà la corresponent modificació de la prima.

El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin de legal aplicació en cada moment, que
sumats a la prima neta, donen com a resultat la prima total.

Sinistre
Tot fet que hagi produït la defunció o la invalidesa de l'assegurat, sempre que sigui objecte d'aquest
contracte d'assegurança i posi en joc les garanties de la pòlissa de conformitat als termes i
condicions pactats.
Garanties i capitals assegurats.
Les garanties i capitals assegurats per Assegurat són, amb caràcter mínim, els establerts en el
Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de treball per al personal de l’empresa, que
s'identificarà a la descripció del risc.
Mort per accident: 60.000 €
Incapacitat permanent total per accident: 60.000 €
Incapacitat permanent Absoluta per accident: 60.000 €
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Gran Invalidesa per accident: 60.000 €
Incapacitat parcial per accident: 60.000 €
Cobertures addicionals per mort per accident:
Despeses de sepel.li: 3.000 €
Els capitals assegurats per les següents garanties no son acumulables entre sí.


Mort per accident



Incapacitat permanent total per accident



Incapacitat permanent Absoluta per accident



Gran Invalidesa per accident

Definició d’accident als efectes de l’assegurança.
S’entén per accident tota lesió corporal sobrevinguda a l’assegurat independentment de la seva
voluntat i deguda a una causa sobtada, fortuïta, momentània, externa i violenta.
Es consideraran accidents i, en conseqüència, s’indemnitzaran per la garantia que procedeixi:
a) Tots aquells fets catalogats com accidents pels Organismes Oficials o Jurisdiccionals
competents en les corresponents Resolucions o Sentències fermes. En conseqüència, la
qualificació d’un fet com accident, la defunció o la graduació de la incapacitat permanent
vindran determinades per la regulació de la Seguretat Social i/o pels Organismes Oficials o
Jurisdiccionals competents en les seves corresponents Resolucions o Sentències fermes.
b) Les conseqüències d’enverinaments, asfixies, cremades o lesions internes a conseqüència
de gasos o vapors, immersió o submersió o per ingestió de matèries líquides, sòlides,
tòxiques o corrosives.
c) Les conseqüències de la pràctica d’esports com aficionat i de la caça.
d) Les conseqüències de llamps, incendi, explosió, electricitat o similars.
e) Les conseqüències d’infeccions a causa d’intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics
motivats per un accident cobert per la pòlissa o quan l’agent patogen hagués penetrat en el
cos per una lesió produïda per un accident cobert o de la mossegada o picada de qualsevol
classe d’animal.
f) Les conseqüències d’intervencions quirúrgiques i de tota classe de tractaments mèdics
quan siguin degudes o motivades per un accident cobert per la pòlissa.
g) Les conseqüències d’accions ocorregudes en legítima defensa pròpia o de tercers així com
en l’intent de salvament de persones o béns.
h) Les insolacions, congestions, congelacions o altres inclemències del temps o de la pressió
atmosfèrica a les que l’Assegurat hagi estat exposat com a conseqüència d’un accident
cobert per la pòlissa.
i) Les hèrnies, esforços o distensions musculars, lumbàlgies amb o sense irradiació ciàtica o
similars sempre que tinguin el seu origen en un accident cobert per la pòlissa.
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j)

L’asfixia per gasos o vapors, immersió o submersió, o per ingestió de matèries líquides o
sòlides, siguin o no alimentàries, a no ser que es tracti d’actes conscients de l’assegurat.

Consideració d’invalidesa permanent i establiment del grau:
Per a la qualificació com a Invalidesa Permanent i la determinació dels seus graus s’aplicaran les
condicions establertes en les disposicions del règim de Seguretat Social o el que correspongui en
funció de la relació jurídica que tingui l’assegurat amb el prenedor de l’Assegurança.

4- Cobertures de la pòlissa marc i definicions:

a) Mort per accident
Es garanteix, a la defunció de l'assegurat per accident, el pagament del capital assegurat als
beneficiaris designats.
b) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un accident
Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un accident, quedés
afectat per una invalidesa permanent absoluta.
Es considera com Invalidesa Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un
accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de
l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats.
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social.
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent.
c) Incapacitat permanent total per a la professió habitual derivada d'un accident
Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un accident, quedés
afectat per una invalidesa permanent total, extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de
mort de l'esmentat assegurat.
Es considera com Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual derivada d'un accident la
situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de l'assegurat per al
manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats.
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Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social.
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent.

d) Gran invalidesa per accident
Es garanteix el pagament del capital assegurat en el cas que l'assegurat, a causa d'un accident,
quedés afectat per una gran invalidesa.
Es considera com a Gran Invalidesa la situació d'un treballador afectat d'incapacitat permanent
que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra
persona per dur a terme els actes més essencials de la vida.
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social.
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la
situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació
vigent.
e) Incapacitat permanent parcial per accident:
Quan la Incapacitat, sent Permanent, no arribi al grau de Absoluta per a qualsevol professió o ofici
esdevindrà en una incapacitat permanent parcial.
Per a la seva valoració i indemnització s'estarà al que assenyala al barem següent.
I.- Cap
1.- Dèficits neurològics d'origen central








Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors
Estat vegetatiu persistent
Paràlisi completa resultant de l’accident
Incapacitat permanent o lesions permanents no
invalidants, alienació mental, incurable i total, resultant
directa i exclusivament de l’accident
Afàsia completa (Alteració total de la formació
i comprensió del llenguatge)
Amnèsia completa de fixació
Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de
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100%
100%
100%

100%
40%
40%

tractament continuat

20%

2.- Sistema ossi




Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia
Pèrdua de substància òssia que no requereix
cranioplàstia
Pèrdua de substància important sense possibilitat
de reparació en maxil·lar superior i inferior amb
repercussió funcional

15%
4%

30%

3.-Sistema olfactiu




Pèrdua parcial del nas
Pèrdua total del nas
Pèrdua de l'olfacte (Anòsmia)

10%
25%
5%

4.- Boca





Pèrdua de totes les dents dels maxil·lars
superior i inferior
Amputació total de la llengua
Pèrdua del gust (Agèusia)
Ablació maxil·lar inferior

10%
30%
5%
30%.

Pèrdua d'una orella
Pèrdua de les dues orelles
Sordesa total d'una oïda
Sordesa total de les dues oïdes

10%.
25%.
15%
50%

5.- Oïda





6.- Visió

Ceguesa d'un ull

Ceguesa dels dos ulls

30%
100%

II.- Tronc
1.- Sistema Ossi:
a).- Columna Vertebral




Pèrdua completa de mobilitat de columna
Fractura o luxació de la columna vertebral amb
rigidesa requerida cervical, o importants desviacions
pronunciades d’origen traumàtic
Segment cervical: Pèrdua completa dels
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60%

50%





moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació
Segment dorso-lumbar: Pèrdua completa
dels moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació

25%
30%.

b).- Costelles


Fractura de costelles amb deformacions
toràciques persistents i alteracions funcionals

10%

2.- Òrgans:
a).- Laringe I Tràquea




Paràlisi d'una corda vocal (disfonia)
Paràlisi de dues cordes vocals (afonia)
Traqueotomizado amb cànula

10%
30%
30%.

b).- Pulmó


Pèrdua d'un pulmó

25%.

c).- Ronyó



Pèrdua d'un ronyó
Pèrdua dels dos ronyons

25%.
70%

d).- Melsa



Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb
repercussió hematològica
Pèrdua de la melsa (esplenectomia) sense
repercussió hematològica

20%
10%

e).- Aparell Genital Femení








Pèrdua d’una glàndula mamària
Pèrdua d’ambdues glàndules mamàries
Pèrdua d’un ovari
Pèrdua d’ambdós ovaris
Pèrdua de l'úter
Deformació genitals externs femenins amb
alteració funcional
Deformació genitals externs femenins sense
alteració funcional
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25%
50%
35%
70%
35%.
40%.
25%

f).- Aparell Genital Masculí





Desestructuració del Penis amb alteració funcional
Desestructuració del Penis sense alteració funcional
Pèrdua d’un testicle
Pèrdua d’ambdós testicles

40%
25%
35%
70%

III.- Extremitats
1) Extremitats Superiors























Pèrdua o inutilització de tots dos braços o mans
Pèrdua de braç o ma
Amputació a nivell de l'húmer
Amputació a nivell de l’avantbraç o de la mà
Anquilosis o pèrdua total de moviment de l'espatlla
Anquilosis o pèrdua total de moviment: del colze
Anquilosis o pèrdua total de pronosupinació
Anquilosis o pèrdua total de canell
Paràlisi completa del nervi circumflex,
subescapular o musculocutani
Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o
cubital a nivell del braç
Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o
cubital a nivell de l'avantbraç-canell
Fractura no consolidada de l’húmer
Fractura no consolidada de húmer o cúbit i radi
Fractura no consolidada de cúbit o radi
Amputació del polze
Amputació de l'índex
Amputació del polze i índex
Amputació del polze i un altre dit
Amputació de l’índex o un altre dit
Amputació del dit mig, anul·lar o menuell
Amputació de dos dits
Amputació de tres dits

100%
100%
50%
40%
30%
25%
8%
20%
10%
20%
10%
25%
25%
15%
27%
20%
20%
17%
17%
10%
13%
17%

2) Extremitats Inferiors








Pèrdua o inutilització d'ambdues cames o peus
Pèrdua o inutilització d’una extremitat inferior
Pèrdua de cama o peu i una extremitat superior
Amputació a nivell del maluc
Amputació per sobre del genoll
Amputació per sota del genoll
Amputació d’un peu
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100%
100%
100%
70%
60%
45%
45%

























Amputació del dit gros del peu
Amputació d'un altre dit del peu
Pèrdua total dels moviments del maluc
en posició funcional
Pèrdua total dels moviments del maluc
en posició desfavorable
Pèrdua total dels moviments del genoll
en posició funcional
Pèrdua total dels moviments del genoll
en posició desfavorable
Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi
articulació tibio tarsiana en posició funcional
Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi
articulació tibio tarsiana en posició desfavorable
Anquilosis subastragalina
Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i peroné alhora
Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i
peroné i el peu
Fractura no consolidada d’un peu
Fractura no consolidada d’una ròtula
Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Total
Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Parcial
Deformitats posttraumàtiques del peu
Escurçament fins a 1,5 cm.
Escurçament d'1,5 cm. a 3 cm.
Escurçament de 3 cm. a 6 cm.
Escurçament de més de 6 cm.
Paràlisi completa del nervi ciàtic
Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu extern
Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu intern

10%
3%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
5%
30%
25%
25%
20%
15%
10%
10%
2%
5%
10%
15%
60%
25%
15%

Àmbit temporal de cobertura pels riscos derivats d’accident.
La cobertura del contracte d'assegurança d’accidents es circumscriu a emparar els sinistres coberts
per aquest contracte que pateixin els assegurats durant:

a) Cobertura 24 hores:
Les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, des de la data d'efectes dels contractes Basats fins a la fi
de la seva vigència.

Àmbit territorial de cobertura:
S’estableix com a àmbit de cobertura mundial.
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5- Condicions d’adhesió a l’assegurança.
La inclusió a la pòlissa que s’emeti, per tot el col·lectiu a assegurar, serà automàtica doncs es tracta
d’una pòlissa objectiva tant en el que es refereix als elements subjectius que la integren com pel
que fa referencia a les garanties i capitals assegurats.
Per tant, no existiran condicions d’adhesió a l’assegurança de cap classe, no essent necessària per
cap assegurat, la complementació de butlletí d’adhesió, declaració d’estat de salut ni requisit mèdic
o d’adhesió.
6-Riscos exclosos.
Les exclusions que, amb caràcter màxim, s’aplicaran a la pòlissa que s’emeti seran les que a
continuació s’indiquen i amb la mateixa redacció.
A) Per totes les garanties assegurades del contracte, les exclusions seran com a màxim les següents:
- Els sinistres provocats intencionadament per l’assegurat o qualsevol lesió auto infligida.
- La participació de l’Assegurat en actes delictius, dols o baralles sempre que, en aquest últim cas,
no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o béns.
- La pràctica com a professional de qualsevol esport.
A aquests efectes s’entén com a pràctica professional d’un esport la pràctica individual o col·lectiva
sota l’organització i supervisió d’una Federació esportiva, Organisme o Club que constitueixi, per a
la persona que realitza aquell esport, el seu mitjà de vida.
- Les conseqüències de guerra civil o internacional, conflictes armats o operacions de caràcter
similar.
- Les conseqüències de la reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva.
- Els riscos qualificats d’extraordinaris, segons legislació vigent en cada moment pel Consorci de
Compensació d’Assegurances, atès que aquests riscos seran abonats per aquesta entitat.
Igualment, en quant als riscos qualificats com a extraordinaris , no tindran la cobertura per la
pòlissa els danys que el Consorci de Compensació d’Assegurances no cobreixi en compliment
d’alguna de les normes establertes en la seva reglamentació vigent en la data d’ocurrència del
sinistre.
7- Riscos extraordinaris
Els riscos extraordinaris sobre les persones estaran coberts pel Consorci de Compensació
d’Assegurances, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
A tal efecte es considerarà que la pòlissa que es contracti portarà incorporat recàrrec a favor del
Consorci de Compensació d’Assegurances per la cobertura de danys directes en les persones com a
conseqüència d’esdeveniments extraordinaris.
8-Criteris que han de regir en cas de sinistre i pagament de les indemnitzacions.
1. Per a la contingència de defunció per accident es considera com data d’ocurrència del sinistre la
data de l’accident.
3. Per a les contingències de Invalidesa permanent, incapacitat parcial o Gran Invalidesa, es
considerarà com a data del sinistre la data de l’accident.
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5. La Companyia, una vegada rebuda la documentació completa del sinistre i a partir d’aquesta
data, queda obligada a abonar la indemnització que correspongui en el termini màxim de set dies
laborables.
En qualsevol dels casos, regirà l’establert als articles 18 i 20.3 de la Llei 50/1980, del 8 d’octubre, de
Contracte d’Assegurança.
9-Operativa de l’assegurança i sistema d’administració del contracte:
La prima de la primera anualitat d’assegurança serà la prima d’adjudicació calculada en base a les
dades aportades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i, en el seu cas, en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
En cas de renovació de l’assegurança el prenedor, a l’inici de cada una de les següents anualitats
d’assegurança, aportarà a l’empresa adjudicatària el número d’assegurats a l’últim TC que es tingui
presentat
El càlcul de la prima de renovació s’efectuarà aplicant al numero d’assegurats, la tarifa de primes
proposada en el concurs per cobertura o garantia.
Es fa expressament constar que les indemnitzacions s'ajustaran al que estableix la pòlissa
contractada per l’assegurat.
En cas que s'acordés un increment de les indemnitzacions o cobertures contractades, es procediria
a incrementar la prima corresponent en la proporció que resulti d'aplicar la tassa resultant
d’aquesta licitació sobre les cobertures i capitals contractats.
L'efecte de la cobertura serà immediat des de la data en què que es comunica l'entrada en vigor del
nou Conveni o dels acords i per a tot el personal al que afecti la modificació, fos quina fos la seva
situació laboral en aquest moment (en alta laboral, en incapacitat temporal , en situació de
suspensió de contracte per esgotament del període màxim d'incapacitat temporal).
La relació d'assegurats s'aporta sempre als efectes de càlcul i informatiu però no amb caràcter
limitador doncs integra el col·lectiu a assegurar el detallat en la clàusula corresponent.
10-

Altres condicions que regiran en el contracte que es subscrigui:

En el cas que l’Assegurat tingués prèviament una pòlissa, el traspàs de la mateixa es produirà en
bloc, per a la totalitat del col·lectiu a assegurar i independentment de la seva situació laboral en el
moment del traspàs (efecte inicial de la pòlissa).
En conseqüència el traspàs serà efectiu per a tot el personal, estigui en alta laboral, amb proposta
d'incapacitat permanent sigui del tipus que sigui, en baixa per incapacitat temporal, per invalidesa
provisional, per incapacitat laboral transitòria, en situació de suspensió del contracte, tramitant
expedient d'incapacitat permanent, etc.
De la mateixa manera, en cas que l’Assegurat no tingués una pòlissa prèviament, el col·lectiu a
assegurar es farà també en bloc d’acord amb el que s’especifica a l’article 2 (Subjectes de la
contractació)
Dins del període estipulat com a duració del contracte es mantindran totes les garanties
concertades no podent la companyia asseguradora rescindir la pòlissa sigui quin sigui el número de
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sinistres que es produeixin i les quanties de les corresponents indemnitzacions, respectant els límits
en cada cas senyalats per cada sinistre.
11-

Confidencialitat.

- L’adjudicatari queda obligat a tractar les dades de caràcter personal amb la finalitat exclusiva de la
realització de les prestacions objecte del contracte.
En conseqüència, les dades esmentades no podran ser objecte de cap tractament destinat a fins
diferents a la prestació del contracte.
Totes les dades facilitades, en qualsevol tipus de suport, es trobaran protegides, amb estricta
aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i de més legislació que sigui d’aplicació, reservant-se el prenedor la facultat d’inspecció del
seu compliment.
Així mateix, l’adjudicatari quedarà obligat a aplicar a les dades personals les mesures de seguretat,
del nivell que correspongui, en aplicació de l’establert en la precitada Llei i en qualsevol altre
normativa que resulti d’aplicació.
- Una vegada realitzada la prestació del contracte l’adjudicatari retornarà al prenedor els suports on
es trobin recollides les dades proporcionades per ell durant l’execució del mateix.
- L’empresa adjudicatària i el personal encarregat de la realització de les tasques guardarà secret
professional sobre tota la informació, documents i assumptes als que tingui accés o coneixement
durant la vigència del contracte, estant obligat a no fer públiques les dades que puguin conèixer
com a conseqüència o amb ocasió de la seva execució, inclús després de finalitzar el termini
contractual.
- Qualsevol tractament de dades que no s’ajusti al disposat en aquest Plec serà causa específica de
resolució contractual, sense prejudici de l’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari enfront a
tercers i enfront al prenedor i/o assegurats o beneficiaris i de la seva obligació de rescabalament
dels danys i perjudicis que pogués irrogar.
- L’adjudicatari haurà de declarar expressament que coneix quedar obligat al compliment del
disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i demés legislació que sigui d’ aplicació en aquesta matèria i es comprometen
explícitament a formar i informar al seu personal en les obligacions que de tals normes dimanen.
- L’adjudicatari es compromet a no donar informació ni dades proporcionades pel prenedor per
qualsevol altre ús no previst en el present Plec o en el Plec de Clàusules Administratives. En
particular, no proporcionarà sense autorització expressa escrita del prenedor còpia dels documents
o dades a terceres persones.
12- 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
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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.
DADES A TENIR EN COMPTE:

Efecte de la pòlissa: 01-01-2019
Assegurats: 190 persones innominades

Barcelona, 9 de novembre de 2018

CPISR-1 C
Francesc
Pena
Carbó

Xavier Escribà i Vivó
Gerent
Xarxa Audiovisual Local, SL
Firmado

digitalmente por
CPISR-1 C
CPISR-1 C Xavier
Xavier
Escribà i Vivó
Escribà i Vivó Fecha: 2018.11.15
09:56:43 +01'00'
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Firmado
digitalmente
por CPISR-1 C
Francesc Pena
Carbó
Fecha:
2018.11.15
09:53:06 +01'00'

