1.- Règim jurídic i termini d’execució del contracte.
Aquest plec regeix la contractació per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès de les
pòlisses d'assegurança que garanteixin les conseqüències econòmiques derivades de
les responsabilitats definides en el present plec. Les seves clàusules, així com les del
Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb l’article 3 de la Llei
50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança, tindran el valor de condicions
particulars modificadores de les condicions generals que tingui establertes
l’adjudicatària d'aquest contracte, i en tot cas prevaldran sobre aquestes.
La durada inicial del contracte serà de un any, prorrogable per un any mes fins a un
màxim de dos anys de durada total del contracte.
La vigència anual inicial de les pòlisses serà de:
Lot 1: Responsabilitat civil i/o patrimonial. De les 00:00 hores del 01/01/2018 a
les 23:59 hores del 31/12/2018.
Lot 2: Multirisc d’edificis. De les 00:00 hores del 01/01/2018 a les 23:59 hores
del 31/12/2018.
Lot 3: Accidents col·lectius d’usuaris d’instal·lacions esportives. Des de les
00:00 hores del dia 01/01/2018 fins les 23:59 hores del dia 31/12/2018.
Lot 4: Assistència Sanitària del personal de l’Ajuntament. Des de les 00:00
hores del dia 01/01/2018 fins les 23:59 hores del dia 31/12/2018.
Afis Sabadell Corredoria d’Assegurances, S.L., és l’adjudicatària del Servei
d’Assessorament i Mediació d’assegurances de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
segons contracte administratiu subscrit en data 7 de octubre de 2013, d’acord amb la
Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació de Seguros y Reaseguros Privats.

Lot 1: Cobertura dels riscs derivats de la responsabilitat civil i/o
patrimonial en què pugui incórrer l’Ajuntament i els seus ens dependents,
així com la responsabilitat civil i/o patrimonial derivada de l’actuació de
les autoritats i el personal al seu servei, pels danys que pugui ocasionar a
tercers o a coses en exercici de les seves funcions i competències. Codi
CPV 66516000-0 (serveis d’assegurances de responsabilitat civil).
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Eva María Menor Cantador (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/09/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB VARIS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ, DELS CONTRACTES RELATIUS ALS SERVEIS DE
DIVERSES PÒLISSES D’ASSEGURANÇA DE RISCOS A L’AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS.

2.- Definicions.
Assegurador: La persona jurídica que, a canvi del cobrament de la prima, assumeix el
risc contractualment pactat.
Prenedor de l’assegurança: L’assegurat, com a persona jurídica, que juntament amb
l’assegurador, subscrigui aquest contracte, i al que corresponguin les obligacions que
del mateix es derivin, excepte les que per la seva natura, hagin d’ésser realitzades per
l’assegurat.
Assegurats: L’Ajuntament i els seus organismes autònoms dependents, patronats,
fundacions, empreses públiques i societats anònimes municipals, així com altres
mercantils dependents de l‘ens assegurat. Les seves autoritats, treballadors, personal
dependent del Prenedor en l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat
professional per compte d’aquell, al marge de l’existència o no de relació laboral.
Així mateix es fa constar que tenen la condició d’Assegurats: els membres dels òrgans
de govern dins de l’àmbit de les seves obligacions, així com qualsevol altre empleat de
l’assegurat en la pràctica de les seves activitats, grups, associacions o persones, en
tant que siguin voluntaris en actes que organitza l’assegurat.
Igualment, es fa constar que tenen la condició d’assegurats:
- Persones en compliment de sancions.
- Personal de protecció civil.
- Estudiants que fan tasques socials, pràctiques per convenis de l’ajuntament o
voluntaris.
- Participants en cursos de formació.

Sinistre: Ampliant el concepte en les condicions generals establertes per l’assegurador,
s’entén per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós, que causi un
perjudici efectiu, avaluables individual i econòmicament, respecte a una persona o
grup de persones, existint un nexe causal entre l’acció o omissió i el dany.
Data del sinistre: Es considerarà com a data del sinistre la data d’ocurrència del fet
generador de la primera manifestació del dany. En cas de sinistre produït per
l’anul·lació administrativa o judicial d’actes o disposicions administratives, es
considerarà 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 de la sentència judicial
ferma.
Danys: S'inclouen en aquest concepte els següents:
Els danys corporals, incloent-hi lesió, malaltia, mort i seqüeles, danys psíquics.
Els danys materials entenent com a menyscabament, deteriorament, destrucció,
alteració, pèrdua i desaparició d’una cosa, així com la lesió física causada als animals.
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Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes de la present pòlissa qualsevol
persona física o jurídica diferent del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat. No
obstant això, els assegurats tindran la consideració de tercer quan es tracti de danys
causats entre assegurats en l’exercici de les seves funcions.

Els perjudicis que siguin conseqüència directa d’un previ dany material i/o corporal.
Els perjudicis no derivats d’un previ dany material o corporal (danys patrimonials purs).
Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Franquícia: S’entén per franquícia, aquella quantia de diners, expressada en termes
fixos o percentuals que, en el moment del rescabalament corresponent a un sinistre,
correspon a l’Assegurat.
Límit per sinistre: La quantia màxima que l’Assegurador es compromet a pagar, per la
suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a un sinistre,
amb independència del nombre de víctimes o perjudicats.
Límit per any d’assegurança: La quantitat màxima que l’assegurador es compromet a
pagar per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses d’un mateix any
d’assegurança, amb independència del nombre de víctimes o perjudicats.
Sublímit per víctima: La quantitat màxima que en el seu cas i per cada risc,
l’assegurador es compromet a pagar, per la suma de totes les indemnitzacions,
interessos i despeses corresponents a la víctima, lesionat o dany, juntament amb les
que en el seu cas, poguessin correspondre als seus dret habitants o perjudicats.
Prima: El preu de l‘assegurança. El rebut contindrà a mes els recàrrecs i impostos que
siguin de legal aplicació.
Responsabilitat: La responsabilitat és la obligació legal de reparar el dany causat, bé
indemnitzant a un tercer, bé, complint amb penes pecuniàries o privatives de llibertat.

-

Responsabilitat Civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin
danys a terceres persones, conforme a allò establert en el dret privat.
Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública: aquella atribuïda segons
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú. És a dir, aquella atribuïda per
l’ordenament jurídic a l’administració per aquells danys produïts al particular
com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
amb exclusió de fets de força major. En qualsevol cas, el dany al·legat haurà de
ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona
o grup de persones.

3.- Objecte de l’assegurança.
La present pòlissa té per objecte garantir les conseqüències econòmiques derivades
de la responsabilitat civil i patrimonial que, segons normativa legal vigent, correspongui
de forma directe, mancomunada, solidària o subsidiària a l’Assegurat, per danys
corporals i materials i les seves conseqüències directes, causats per acció o omissió a
terceres persones durant l’exercici de la seva activitat.
L’assegurador indemnitzarà, en funció de les condicions, exclusions, límits i termes
d’aquest contracte, les responsabilitats següents:
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L’objecte del contracte avarca dues vessants:

a) Imposades a l’Assegurat per el ministeri de la Llei, tant si la normativa jurídica està
en vigor a la presa d’efecte de la pòlissa, com si ho està durant la vigència de la
mateixa.
b) Que corresponguin a l’Assegurat en l’exercici de la seva activitat administrativa o
inactivitat, així com en l’explotació, ús i utilització dels mitjans materials i patrimonials
per tal de dur-la a terme.
c) Derivades del normal o anormal funcionament del serveis públic prestat.
4.- Riscos coberts.
Ampliant, modificant i derogant les Condicions Generals impreses, que s’oposin o
contradiguin a les presents clàusules particulars, s’empara qualsevol responsabilitat
civil i patrimonial de l’Assegurat que no estigui expressament exclosa.
A títol merament enunciatiu i no limitatiu es garanteixen les següents responsabilitats
de l’Assegurat.
A. Responsabilitat civil general.
1. Les derivades de les actuacions dels seus agents, funcionaris, òrgans i serveis.
2. Les derivades de l’actuació material dels serveis públics prestats.
3. Les derivades de l’estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions
i mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l’ajuntament assegurat, qualsevol
que fora el seu títol, per al correcte desenvolupament de la seva activitat.

5. Les derivades de la seva qualitat de propietari, usufructuari i/o arrendatari de béns
mobles i immobles, així com la responsabilitat civil enfront dels propietaris dels béns
immobles que ocupi en règim d’arrendament o en virtut de qualsevol altre títol.
6. Les derivades de la condició de promotor o constructor d’obra nova, d’obres de
manteniment, de reparació, ampliació o reforma d’edificacions i instal·lacions ja
existents.
7. Les derivades dels treballs realitzats per l’Assegurat o per compte del mateix per
adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes, en defecte, en excés o
en forma mancomunada, solidària o subsidiària a les cobertures de l’Assegurança de
responsabilitat civil subscrites per aquests.
8. Les derivades de l’ús de maquinaria autopropulsada que no pugui ser objecte de
l’assegurança obligatòria i/o voluntària de vehicles a motor.
9. Les derivades del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats
culturals, artístiques, esportives i socials, així com, en tot tipus d’espectacles, inclosos
els focs d’artifici, pirotècnia i correfocs, i també responsabilitats mancomunades,
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4. Les derivades d’incendi, explosió, fums, aigua i gasos, olors vapors i enfonsament
del terreny.

solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat de patrocinador.
10. La derivada de la contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta
contaminació sigui accidental, sobtada i imprevista.
11. La derivada de la propietat i conservació de les senyals de tràfic i semàfors, i tot el
mobiliari urbà.
12. La derivada per intoxicació alimentària.
13. Les derivades de la obligació de control sanitari dels aliments, així com les
derivades de la manipulació, venta i distribució dels mateixos.
14. La derivada del transport de mercaderies i bens en general en mitjans terrestres,
incloent les operacions de càrrega i/o descarrega. S’inclou la responsabilitat civil de
l’assegurat per la contractació d’empreses transportistes per al transport de bens
propietat o sota lloguer o dipòsit del mateix, així com pels danys que els esmentats
bens puguin causar durant el seu transport.
15. Els perjudicis no derivats d’un previ dany material o corporal (danys patrimonials
purs). Límit per sinistre de 150.000 euros i per any de 300.000 euros.
16. Les responsabilitats directes de les comissions organitzadores de festes i actes
d’entitats al municipi a les que no sigui part integrant l’assegurat, a condició que
l’assegurat informi prèviament a l’assegurador per que es faci constar a la pòlissa, les
dades del risc corresponents a la identificació de la Comissió Organitzadora de que es
tracti i els actes previstos, adquirint així la condició d’Assegurats addicionals al
contracte.

18. Derivada del servei de retirada de vehicles de la via pública (enganxament,
desenganxament i arrossegament de vehicles per la grua municipal). Queden exclosos
els danys ocasionats al vehicle objecte del treball durant les operacions
d’enganxament i desenganxament del mateix. Per a aquesta garantia hi ha un límit
màxim d’indemnització de 150.000 euros per sinistre i any.
19. Es garanteix la responsabilitat civil atribuïble a l’Assegurat pels vehicles i
accessoris en el dipòsit municipal, així com aquelles reclamacions que poguessin
plantejar els propietaris dels vehicles aparcats, quan aquests tinguin algun dany dintre
del recinte municipal.
En cas de robatori del vehicle amb violència o intimidació a les persones,
l’Assegurador només indemnitzarà en el cas que la responsabilitat civil de l’Assegurat
sigui declarada mitjançant sentència judicial ferma.
Queden expressament exclosos els danys o lesions causats a tercers, mentre el
vehicle es trobi en situació de robatori o furt.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
5

Codi Validació: 3QTTMFHXZRFPJHM5374N955SA | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 40

17. La responsabilitat civil derivada de l’actuació professional del personal sanitari
depenent de la corporació en la seva activitat d’assistència social (tercera edat,
discapacitats, toxicòmans i similars). Aquesta cobertura de responsabilitat civil
professional actuarà en excés i/o diferència de condicions respecte d’altres
assegurances subscrites, obligatòries o no.

S’estableix un límit màxim de indemnització per danys als vehicles de 18.000 euros
per vehicle i de 60.000 euros per sinistre i/o anualitat de l’assegurança.
Queda exclòs qualsevol dany als accessoris, contingut, càrrega o qualsevol altre tipus
de propietats dipositades en o dintre dels vehicles aparcats i que no siguin parts fixes
del mateix, així com els perjudicis derivats dels mateixos.
20. Les derivades de l’ús d’armament de foc, així com els mitjans de repressió utilitzats
per les forces de seguretat dependents de l’assegurat.
21. Les derivades del danys que es puguin ocasionar a propietats del personal de
l’assegurat, excepte les reclamacions derivades de sostracció, pèrdua o extraviament
de diners, títols, valors, llibretes d’estalvi, talonaris de xecs, documents i joies o joiells.
Aquesta cobertura actuarà en defecte o excés de qualsevol altre pòlissa vàlida i
cobrable, subscrita per l’Assegurat, sempre i quan aquest sigui responsable.
En cas de vehicles, aquesta garantia tan sols tindrà efecte si aquests s’hi troben en
aparcaments sotmesos a vigilància permanent o protegits de tal forma que s’impedeixi
l’entrada i utilització per persones no autoritzades. No es concedeix la garantia als
danys causats als vehicles com a conseqüència de col·lisió entre ells.
L’assegurador s’haurà de fer càrrec de la indemnització que correspongui únicament
en el cas de que no existeixi cobertura per una altra assegurança, tal com: d’incendi,
robatori, danys propis, responsabilitat civil del causant del dany.
-

Límit per sinistre per aquesta garantia: 18.000 euros.
Límit per anualitat per aquesta garantia: 180.000 euros.

23. Els assegurats tindran la consideració de tercer quan es tracti de danys causats
entre assegurats en l’exercici de les seves funcions.
24. Les derivades de l’ús de vehicles a motor propietat dels assegurats, quan sigui en
prestació de serveis o realització de l’activitat organitzada per l‘Ajuntament. Aquesta
cobertura actuarà en excés o en defecte de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable
subscrita per l’assegurat.
25. Responsabilitat civil derivada de la cessió d’instal·lacions de l’ajuntament a tercers i
a l’inrevés (cessió d’instal·lacions i locals a l’ajuntament).
26. Responsabilitat civil com organitzador de colònies i/o activitats amb menors.
27. Per la responsabilitat civil i patrimonial derivada de la protecció de dades de
caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999). Límit de capital assegurat de 300.000,00
euros sinistre/any.
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22. Les derivades dels danys causats a béns de tercers fins i tot quan es trobin sota la
cura, control i custòdia de l’assegurat. Aquesta cobertura actuarà en defecte o en
excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per l’assegurat.

Aquesta cobertura té per objecte cobrir la responsabilitat civil per danys causats a
tercers (inclòs els empleats de l’assegurat) en que pugui incórrer l’assegurat, així com
les sancions que l’Agència de Protecció de Dades pugui imposar a l’assegurat per l’
incompliment de les obligacions de protecció de dades de caràcter personal que
estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, el
Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, o qualsevol altre norma legal posterior que reguli
aquesta mateixa matèria.
La present cobertura addicional garanteix la responsabilitat civil en què pugui incórrer
l’assegurat envers tercers, derivada dels danys i perjudicis soferts inclòs en el cas de
que aquest incompliment no generi un dany material o corporal d’acord amb la
definició d’aquest a la pòlissa.
Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per danys
morals (per exemple a l’honor, a la imatge, a la intimitat) i altres perjudicis que es
puguin avaluar econòmicament, que pateixi un tercer.
S’exclou:
a) Indemnitzacions i/o sancions que no estiguin fonamentades en la legislació
aplicable a la protecció de dades de caràcter personal.
En particular, qualsevol reclamació per danys materials o corporals, així com
per la cessió, utilització o la negligent custòdia de qualsevol altra dada o
documents que no tinguin caràcter personal d’acord amb la legislació
esmentada anteriorment, com per exemple, drets de propietat intel·lectual,
científica o industrial.
b) Les despeses de reposició o de millora de la protecció de les dades
extraviades, perdudes, deteriorades o cedides.

d) Queden excloses les sancions imposades d’ofici per l’Agència de Protecció
de Dades, sense prèvia denúncia d’un perjudicat i basades exclusivament en l’
incompliment de les obligacions legals de l’Assegurat en aquesta matèria sense
que generin un perjudici a un particular concret.
28. Per la responsabilitat civil i patrimonial derivades de la propietat, manteniment,
gestió o explotació d’estacions d’autobusos i aparcaments.
29. Les derivades de la actuació del cos municipal de policia i/o altres serveis de
vigilància, fins i tot quan comprengui l’ús d’armament, així com per l’ordenació del
trànsit.
30. Les derivades de la actuació del cos de bombers incloses les pràctiques i
maniobres del mateix.
31. Les derivades de la actuació realitzada pel personal voluntari de protecció civil i
altres voluntariats o serveis socials.
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c) Multes i sancions de qualsevol tipus, que no siguin les imposades per
l’Agència de Protecció de Dades.

32. Per les despeses efectuades per l’Assegurat per tal de preveure un dany,
denominades despeses de prevenció de danys (es deroga parcialment l’exclusió w).
33. Per responsabilitats derivades del funcionament normal de l’administració quan els
danys siguin conseqüència de la insuficiència de medis per la prestació del servei
públic.
B. Responsabilitat civil professional.
Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat extracontractual derivada d’errors
o omissions professionals dels titulats tècnics de l’Assegurat, en els que hagi mediat
culpa o negligència, i que ocasionin danys a tercers quan exerceixin les seves funcions
per compte d’aquell. Aquesta cobertura s’atorga de forma directa, excepte en aquells
casos on existeixin altres assegurances contractades, supòsit en què aquesta
cobertura actuarà en defecte, en excés i/o en diferència de condicions respecte a
d’altres assegurances, obligatòries o no, subscrites bé mitjançant els respectius
col·legis professionals, per qualsevol altre medi.
C. Responsabilitat civil patronal.
Per aquesta cobertura es garanteix exclusivament la responsabilitat civil que pugui ser
exigida a l’Assegurat per danys corporals ocasionats als seus propis treballadors
durant l’exercici de l’activitat assegurada i només quan els treballadors accidentats s’hi
trobin donats d’alta, en el moment s’esdevindrà l’accident de treball, en el Règim
General de la Seguretat Social.
A efectes d’aquesta garantia, única i exclusivament tindran la consideració de tercers
els assalariats de l’Assegurat inclosos en nòmina i donats d’alta a l’assegurança
d’accidents de treball, així com els treballadors amb relacions de treball temporal o de
duració determinada, i els contractats per empreses de treball temporal, al marge de
l’existència o no de relació laboral, així com voluntaris.

Resten excloses de totes les garanties les responsabilitats civils derivades de:
a) Actes administratius normatius, entesos com a disposicions administratives de
caràcter general, dictades durant l’exercici de la potestat legislativa i reglamentària,
emanades de l´ Estat, la Comunitat Autònoma i la legislació internacional.
b) L’ús i circulació de vehicles a motor.
c) Les que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant una assegurança obligatòria.
d) L’explotació i la gestió d’embarcacions i aeronaus.
e) Danys i perjudicis produïts per o en riscos situats en el mar.
f) L’explotació i la gestió de ports i aeroports.
g) La fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
Ajuntament de Badia del Vallès
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5. Riscos exclosos.

h) Danys genètics.
i) Danys corporals causats per ones i camps electromagnètics.
j) Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o avalot popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris de naturalesa similar a
aquells.
k) Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les
normes que regeixen les activitats objecte de l’assegurança.
l) La responsabilitat civil contractual que excedeixi de la legal i que no hagués tingut
l’Assegurat en cas de no mediar un previ contracte. Així com, obligacions assumides
en virtut de pactes o acords que no procedirien de no existir els mateixos.
m) Les multes, així com les conseqüències del seu impagament, penalitzacions i
sancions de qualsevol tipus, inclosos els denominats “punitive damages” (despeses
exemplars de càstig).
n) Qualsevol reclamació en connexió amb danys i perjudicis causats per asbests.
o) Festivals taurins, concerts, mítings, manifestacions o esdeveniments esportius,
excepte que siguin organitzats per l’Assegurat.
No obstant l’anterior s’entén i acorda que resta expressament garantida la
responsabilitat civil subsidiària que pogués ser-li atribuïda a l’Assegurat derivada de la
cessió de locals i/o qualsevol bé immoble de la seva propietat a tercers amb ocasió de
la celebració de qualsevol tipus d’actes o manifestacions culturals o esportives.

q) Responsabilitat patrimonial i civil de les entitats gestores de la Seguretat Social, així
com, la responsabilitat civil directa imputable a actuacions administratives cedides en
règim de concessió o contracte a tercers.
r) Fets ocorreguts fora de l’àmbit territorial o del límit temporal indicats a la pòlissa.
s) Danys causats a bens sobre els que estigui treballant l’Assegurat.
t) Per treballs de construcció, reparació i manteniment en recintes d’aeroports, així
com la circulació de vehicles dintre dels mateixos.
v) Danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el
moment de produir-se aquells.
w) Per les despeses efectuades per l’Assegurat per tal de reparar els béns i
Instal·lacions causants del dany (despeses de reparació).
x) Danys a persones derivades de la transmissió de la Encefalopatia Espongiforme
bovina o Síndrome de Creutzels- Jacob (BSE/CID).
Ajuntament de Badia del Vallès
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p) Responsabilitat Civil Desenal dimanant de l’article 1591 del Codi Civil i
responsabilitats exigides pels articles 17.1.a) i b) de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

y) Indemnitzacions per furt o robatori; excepte allò que respecta als danys als vehicles
dipositats dins el dipòsit municipal. Es garanteix la responsabilitat civil atribuïble a
l’assegurat pels vehicles i accessoris fixes, així com aquelles reclamacions que
poguessin plantejar els propietaris dels vehicles aparcats, quan aquests tinguin algun
dany dintre del recinte municipal indicat.
En cas de robatori del vehicle amb violència o intimidació a les persones,
l’assegurador només indemnitzarà en el cas que la responsabilitat civil sigui declarada
mitjançant sentència judicial ferma.
Queden expressament exclosos, els danys o lesions causats a tercers, mentre el
vehicle es trobi en situació de robatori o furt.
z) La prestació de fiances i defensa judicial que puguin tenir el seu origen en sinistres
no emparats per la pòlissa.
aa) Bancs de sang, els danys que tinguin el seu origen en l’extracció, transfusió i/o
conservació de la sang o plasma sanguini, o que siguin conseqüència de la adquisició,
transmissió o contagi del VIH.
ab) Responsabilitat civil d’hospitals i clíniques.
ac) Responsabilitat civil de Consellers, Administradors i Directius (D&O).
ad) Pel que respecta a la responsabilitat patrimonial queden excloses les següents
responsabilitats:
1. Les pèrdues de diner, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al
portador o a l’ordre endossats en banc.

3. Reclamacions presentades davant tribunals estrangers, les derivades de la
infracció o inobservança del dret estranger i les derivades d’una activitat
professional realitzada a l’estranger.
4. Reclamacions derivades de sobrepassar pressupostos o crèdits, mediació o
recomanació (tant a títol onerós com gratuïts) de negocis pecuniaris,
d’immobles o d’altres transaccions comercials.
5. Reclamacions per faltes a la caixa, errades en pagaments i infidelitat dels
propis treballadors de l’assegurat.
6. Reclamacions derivades de l’activitat dels representants de l’assegurat fora
del territori nacional espanyol.
7. Responsabilitat d’aquelles persones que no tinguin amb l’assegurat relació
de dependència laboral, tot i quan actuïn per i compte d’aquell, excepte la
responsabilitat que li fos atribuïda a l’assegurat per sentència judicial.
Ajuntament de Badia del Vallès
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2. Reclamacions derivades de danys morals que no transcendeixin a l’esfera
patrimonial del perjudicat.

8. Responsabilitat directa dels autors dels delictes de calumnia, injuria o
difamació i, també, la Subsidiària de l’Assegurat per l’actuació de membres
polítics.
9. Reclamacions per danys derivats d’actes administratius, entenen per tal
aquells portats a cap amb la correcta aplicació de les normes.
10. Reclamacions per danys i perjudicis derivats de la denegació o concessió
de permisos o llicències, de qualificacions urbanístiques, dels contractes
administratius i els que siguin conseqüència de l’aplicació de la legislació sobre
expropiació forçosa.
11. Per danys derivats de l’aplicació de Lleis i Reglaments en relació a la presó
preventiva en institucions penitenciaries.
12. Per l’autorització o denegació de la celebració d’actes públics, tals com
manifestacions, mítings, reunions, etc, quan siguin competència de
l’Administració assegurada.
ae) Respecte a la responsabilitat civil patronal s’exclou:
1. Danys corporals que no siguin conseqüència d’accidents de treball i, en
general, qualsevol accident que no estigui a la vegada cobert per l’assegurança
obligatòria d’accidents de treball.
2. Qualsevol tipus de multes, penalitzacions o recàrrecs establerts en la
legislació laboral o de seguretat social vigent, ni les conseqüències del seu
impagament.

4. Reclamacions per incompliment de les obligacions laborals, ja siguin
contractuals o legals, relatives a la Seguretat Social, assegurances d’accidents
de treball, pagament de salaris i similars, i els previstos i acordats per convenis
col·lectius o particulars.
5. Incompliment voluntari de les normes de seguretat i higiene en el treball.
6. Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal
assalariat.
7. Sinistres que la seva causa sigui declarada per l’autoritat laboral com falta
greu o molt greu d’acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Infraccions i
Sancions a l’Ordre Social.
af) La contaminació del sòl, les aigües i l’atmosfera, excepte quan la seva causa sigui
accidental, sobtada i no prevista ni esperada per l’assegurat.
Ajuntament de Badia del Vallès
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3. Indemnitzacions i despeses d’assistència originades per malalties
professionals de qualsevol tipus (pneumoconiosis, asbestosis, silicosis i
similars), encara que siguin catalogades o definides com “accident laboral” així
com per malalties psíquiques cerebrals o coronàries.

Respecte a la responsabilitat civil professional, resten excloses les següents
responsabilitats:
ag) Les derivades de les actuacions dels tècnics de l’assegurat fora de l’àmbit
contractual que els vincula amb aquell.
ah) Per danys soferts per les pròpies obres i instal·lacions sobre les que l’assegurat ha
exercitat la seva activitat professional, i en particular la responsabilitat civil desenal.
Als efectes de la present exclusió, s’entendrà per pròpies obres o instal·lacions aquells
elements inclosos a la memòria d’obra, així com totes aquelles parts directament
afectades pels treballs, o que siguin d’obligada manipulació o ús per a l’execució dels
mateixos.
ai) Les derivades d’operacions iniciades deliberadament tot i sabent de la seva
prohibició per les Lleis i/o reglaments de general aplicació així com els que regeixen
l’exercici de la professió dels tècnics de l’assegurat.
aj) Les derivades d’obres executades mitjançant processos (sistemes de construcció o
utilització de materials) experimentals.
ak) Que es derivin del càlcul d’amidaments o pressupostos que tinguin com a
conseqüència la variació del cost de l’obra respecte del pressupost.
al) Retards en l’entrega, paralització, pèrdua de beneficis, no funcionament o
funcionament defectuós de les instal·lacions, màquines, etc, amb la conseqüent
pèrdua de producció, disminució o rendiment, insuficiència de quantitat, qualitat o
rendibilitat.
am) Despeses degudes a la realització de nous projectes o rectificacions del mateix
(honoraris, costos de plànols, noves o ampliades investigacions o estudis).

ao) Concessió de llicències pel que es refereix a les despeses i costos purament
econòmics que suposin les mateixes o els tràmits administratius i legals que generi la
seva concessió o petició en el cas de que aquestes fossin denegades.
ap) Obres i instal·lacions que havent estat sotmeses a examen per un Organisme
Oficial de control, no haguessin obtingut encara la conformitat del mateix.
6. Defensa Jurídica:
Defensa per part d’advocats i procuradors en representació de l’assegurat en
actuacions judicials i extrajudicials per procediments criminals, sempre que
l’Ajuntament doni poders suficients si els lletrats són nomenats per la companyia, o bé
pactats amb l’Ajuntament.
Constitució d’una fiança criminal si fos exigida com a garantia de responsabilitats, o bé
per assegurar la llibertat provisional, que es retornarà una vegada dictada sentència
ferma on s’ aprecií dol en la conducta de l’ imputat.
Ajuntament de Badia del Vallès
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an) Infracció de drets d’autor o de drets de servitud.

La suma de totes les despeses de qualsevol naturalesa que hagi de realitzar la
companyia asseguradora, judicials o extrajudicials, no pot excedir de la quantitat
màxima garantida per sinistre.
La fiança que sol·licitin els tribunals per cobrir la responsabilitat civil de l'assegurat, així
com també la que exigeixin en causa criminal, l'ha de constituir la companyia
asseguradora fins a la suma global per ambdós conceptes igual a l' esmentada
quantitat màxima garantida.
7. Franquícia.
S’entendrà per franquícia la quantia de diners que com a màxim i per tots els
conceptes (indemnitzacions, interessos i despeses) correspondrà desemborsar a
l’Ajuntament en els pagaments a realitzar amb motiu d’un sinistre.
Les ofertes podran incloure franquícia, sempre i quan aquesta no sigui superior a 600
euros. S’estableix una franquícia per perjudicis patronals primaris de 10% se sinistre
mínim 9.000 euros.
8. Capital assegurat.
El capital mínim assegurat és de 1.300.000 euros per sinistre. I límit per any de
2.600.000 euros. Amb un sublímit mínim per víctima de 300.000 euros.
9. Àmbit territorial de cobertura.

10. Àmbit temporal de cobertura.
L’assegurança garantirà els sinistres ocorreguts durant la vigència del contracte que es
reclamin durant aquest període o fins a dos anys després de la cancel·lació de la
pòlissa.
11. Vinculació a les resolucions de l’Ajuntament.
La presentació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis
contra l’ajuntament, suposarà la incoació d’un procediment de responsabilitat
patrimonial, de conformitat amb les previsions contingudes en la citada Llei 30/1992,
de 26 de novembre, i en el Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret
429/1993, de 26 de març. La companyia serà citada com a part interessada per poder
intervenir en l’expedient.
A tal efecte, l’ajuntament sol·licitarà també un informe a la companyia asseguradora, el
qual haurà de ser extens, argumentat i justificant la posició inicial de la companyia
Ajuntament de Badia del Vallès
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La garantia de l’assegurança s’estendrà i limitarà a les responsabilitats derivades de
danys sobrevinguts en tots els països d’Europa, sempre que aquelles siguin
reconegudes per tribunals espanyols, de conformitat amb la legislació espanyola o els
tractats internacionals vigents.

davant de la reclamació.
Les resolucions que posin fi als procediments, incloses les relatives a la terminació
convencional, tindran caràcter vinculant per la companyia asseguradora.
En cas que l’asseguradora entaulés negociacions bilaterals amb el reclamant i
arribessin a un acord, la companyia restarà obligada a exigir del reclamant una
declaració de la renúncia al dret que s’emparava en el procediment i, en
conseqüència, la renúncia a tornar a presentar, davant de l’ajuntament, cap reclamació
pels drets objecte del procediment.
12. Pagament de la indemnització.
En el supòsit de sentència judicial ferma, la companyia abonarà, directament als
perjudicats les quantitats que corresponguin, en els terminis i condicions que resultin
adients per al compliment de la resolució judicial.
En el supòsit que es tracti de reconeixement de responsabilitat en via administrativa,
sigui per resolució unilateral de l’ajuntament, sigui per terminació convencional del
procediment, la companyia abonarà la indemnització en els terminis legals establerts.
13. Comitè de sinistres.
Amb la finalitat de mantenir obert un canal permanent d’informació entre la companyia
asseguradora i l’ajuntament i agilitar el seguiment i tramitació dels sinistres que es
vagin produint durant la vigència del contracte, es constituirà un Comitè de Seguiment
format per representants de la companyia asseguradora adjudicatària, de la corredoria
d’assegurances, si s’escau, i del propi ajuntament. El Comitè es reunirà amb la
periodicitat que les parts considerin oportuna.
14. Obligacions de l’assegurat.

15. Gestió de la pòlissa.
L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 72 hores següents a la data d’efecte de
la pòlissa la carta de garantia provisional per la qual accepta les condicions establertes
en aquest plec, i ha de facilitar a l’ajuntament la pòlissa definitiva dins del primer mes a
partir de la data en què entra en vigor l’assegurança contractada.
L’entitat adjudicatària haurà de facilitar la informació de sinistralitat següent:
- El número de referència del sinistre.
- Les al·legacions que estimi oportunes.
En el cas que s’hagin comunicat suplements, les noves altes de béns objecte
d’aquesta cobertura per danys materials s’han d’ajustar a les cobertures indicades en
aquest plec i la regularització s’ha de fer conjuntament amb les baixes produïdes dins
de la vigència del contracte, al venciment anual de la pòlissa d’assegurança subscrita.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Independentment de la via per la qual es formuli reclamació, administrativa o judicial,
l’ajuntament n’informarà l’assegurador tant aviat com en tingui coneixement.

16. Càlcul de la prima.
Per al càlcul de la prima, s’establirà una tassa sobre el pressupost municipal. A tal
efecte es parteix de:
-

Pressupost consolidat Ajuntament de Badia del Vallès per l’any 2017 de
12.161.158, 92 euros.
La població del municipi, a data d’avui, segons el Padró Municipal d'habitants,
és de 14.064 habitants.

17. Preu del contracte
El pressupost de licitació de la contractació, pels dos anys de durada del contracte, es
fixa en la quantitat:
Lot 1: 37.000 euros (trenta set mil euros).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent- se cap prova d'insuficiència.

LOT 2: Cobertura multirisc d’edificis (continent i contingut) de les
pèrdues o danys materials en els béns mobles i immobles que
constitueixen el patrimoni de l’Ajuntament i els seus ens dependents, que
es detallen a l’Annex 1 del present Plec. Codi CPV 66515000-3 (serveis
d’assegurança d’incendis i altres danys als béns).

L’objecte de l’assegurança és la contractació per part de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, com a part prenedora de l’assegurança, d’una cobertura d’assegurança de
danys materials que cobreixi les pèrdues o danys materials dels béns mobles i
immobles que constitueixen el seu patrimoni, detallat a l’Annex 1 del present plec de
prescripcions tècniques, com a conseqüència de la materialització de qualsevol del
riscos coberts que es relacionen en el mateix, el qual figurarà com a condicions
particulars de la pòlissa a contractar.
19. Definicions.
Part prenedora de l’assegurança: L’Ajuntament de Badia del Vallès i els seus
organismes autònoms dependents, patronats, fundacions, empreses públiques i
societats anònimes municipals, així com altres mercantils dependents de l‘ens
assegurat.
Part asseguradora:
contractualment.

entitat

asseguradora

que

assumeix

els

riscos
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18. Objecte de l’assegurança.

Part assegurada: Ajuntament de Badia del Vallès (titular de l’ interès assegurat)
Persona beneficiària: persona física o jurídica que sigui titular del dret a la
indemnització.
Pòlissa: document que conte les condicions reguladores de l’assegurança. Formen
part integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i aquest plec de
prescripcions tècniques que, amb els annexos corresponents, regeixen la contractació,
així com els suplements d’altes i baixes de béns a assegurar, apèndix o edicions que
es puguin emetre posteriorment per complementar-lo.
Prima: preu de l’assegurança. El rebut ha de contenir, a més, la prima del consorci de
Compensació d’Assegurances, els recàrrecs i els impostos que siguin aplicables.
Suma assegurada: quantitat fixada en cada una de les partides de la pòlissa, que
constitueix el límit màxim de la indemnització que la part asseguradora pagarà per tots
els conceptes en cas de sinistre.
Dany material: tota destrucció o deteriorament, menyscabament o desaparició d’un bé
o de part del mateix.
Dany corporal: la lesió corporal o mort causada a persones físiques.
Sinistre: materialització d’algun dels riscos assegurats que directament ocasioni la
pèrdua dels bens assegurats o bé que els causi danys, deterioraments o minves, així
com qualsevol classe de despeses que se’n derivin,d’acord amb les condicions
d’aquest plec, i hagin de ser indemnitzats.

Explosió: expansió brusca d’un fluid, resultant d’una reacció química i/o física molt
rapida o perquè està fortament comprimit, deguda a la ruptura sobtada i violenta del
recipient en què es produïa la reacció o que contenia el fluid, amb els consegüents
efectes acústics, mecànics i, de vegades, tèrmics.
Implosió: irrupció brusca de l’aire d’un recipient amb pressió interior molt inferior a
l’atmosfèrica, per ruptura sobtada i violenta de les parets de l’ esmentat recipient, amb
aspiració i posterior projecció dels fragments del recipient i amb els consegüents
efectes acústics i mecànics.
Huracà, tempesta, temporal o tromba: acció directa d’un vent sobtat i anormal i dels
elements com ara pluja, neu, sorra o pols transportats pel vent.
Inundació: temps atmosfèric extremadament advers, produït per l’acció directa de
l’aigua que es desplaça per la superfície del terreny com a conseqüència del
desbordament del seu curs normal, tant si aquest és natural com artificial (pantans,
embassaments, canals, séquies, clavegueram i altres conduccions anàlogues).
Franquícia: quantitat expressament pactada que es deduirà de la indemnització que
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Incendi: combustió i abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d’un objecte o
objectes que no estaven destinats a ser cremats en el lloc i el moment en què es
produeix.

correspongui a cada sinistre.
Continent: edificis o locals i obres de reforma, així com el conjunt de fonaments, terres,
murs, parets, envans, cobertes o sostres, annexos i dependències, instal·lacions fixes
com les d’aigua, gas, electricitat i enllumenat, calefacció, refrigeració, climatització, de
prevenció i extinció d’incendis, sanitàries, de publicitat, telefòniques i d’altres pròpies
de l’edifici com a tal.
Si l’assegurat obra en qualitat de copropietari, es compren en aquest apartat la part
indivisa de la propietat que el correspongui d’acord amb la seva quota de participació.
Igualment, es compren en aquest apartat les obres de condicionament, reforma,
reparació, millores i adaptació realitzades per l’assegurat amb la finalitat d’adequar els
locals, edificis, naus, annexos i terrenys ocupats a la seva activitat, tant si obra en
qualitat de propietari com d’arrendatari.
Contingut: és el conjunt de mobiliari i equipaments, obra d’art, maquinària,
instal·lacions no fixes i existències o mercaderies que es trobin tant a l’interior del
continent com a l’exterior però dintre del recinte assegurat i ja siguin de la seva
propietat o de tercers.
Tenen la consideració de mobiliari, maquinària i instal·lacions no fixes el conjunt de
béns mobles, efectes professionals i d’oficina, maquinària i instal·lacions, que siguin
propis i necessaris pel desenvolupament de l’activitat de l’assegurat.
Tenen la consideració d’existències o mercaderies el conjunt de primeres matèries,
productes en procés i finalitzats, embalatges, recanvis, accessoris, productes per a la
venda, material publicitari i la resta de matèries auxiliars, que siguin pròpies i
necessàries per raó de l’activitat de l’assegurat.

Robatori: subtracció o apoderament il·legítim dels béns objecte de l’assegurança,
contra la voluntat de la part assegurada, mitjançant actes que impliquin força o
violència en les coses, o introduint-se l’autor o autors en el local assegurat o penetrant
secretament o clandestina, sense que la part assegurada ho sàpiga.
Atracament o espoliació: subtracció o apoderament il·legítim dels béns descrits en el
plec contra la voluntat de la part assegurada mitjançant actes d’intimidació o violència
realitzats sobre les persones que els custodien o vigilen.
Furt: presa dels béns descrits en el plecs contra la voluntat de la part assegurada
sense ús de la força o violència en coses ni intimidació ni violència exercida sobre les
persones.
20. Àmbit de cobertura.
Per als béns mobles i immobles, l’àmbit de cobertura és Espanya.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Equips informàtics i suports externs de dades (discs externs, disquets, cassetes, cintes
o fitxers magnètics i perforats), així com els equips electrònics (de control i altres
diversos) que pugui utilitzar el contractant en el desenvolupament de les funcions que
li són pròpies, sigui en llocs fixos o en vehicles i unitats mòbils.

21. Béns i capitals assegurats.
Dins dels límits establerts en aquest plec, l’assegurador garanteix contra riscos bàsics i
extensius tot dany físic de pèrdues i danys materials en els béns assegurats, a
conseqüència d’un fet sobtat i accidental no exclòs específicament.
a) El continent dels béns immobles quan l’Ajuntament en tingui el títol de propietat,
possessió o cessió d’ús, independentment de qui els ocupi, segons la relació que
s’inclou al final d’aquest plec com a béns que cal assegurar, i qualsevol altre immoble
que, sense ser propietat municipal, estigui explícitament inclòs en la relació esmentada
com a béns el continent dels quals s’assegura.
Amb caràcter enunciatiu, se’n poden destacar els següents:
Béns immobles de representació institucional i administrativa.
Béns immobles de docència i investigació.
Centres docents
Llars d’infants.
Museus
Centres cívics i culturals.
Centres d’acolliment i residencials
Centres i instal·lacions esportives
Instal·lacions i serveis d’obres públiques.
Biblioteques i arxius.
Oficines de turisme
Dipòsit municipal de vehicles
Cementiri
Deixalleries
Torres de telecomunicacions
Altres béns immobles.

b) El contingut dels béns immobles utilitzats per l’Ajuntament, amb independència del
títol que tingui de l’immoble (propietat, cessió d’ús, arrendament o altres situacions), i
mobiliaris i equipaments de tota mena (incloent-hi els equips electrònics de procés de
dades) utilitzats per la part assegurada per desenvolupar les funcions que li
corresponen (incloent-hi els béns de propietat d’empleats o funcionaris, sempre que
tinguin una relació directa amb la funció que desenvolupin, i els béns de tercers en
custòdia de la part assegurada).
Els immobles el contingut dels quals s’assegura es detalla a l’Annex I del present plec.
Amb caràcter enunciatiu, se’n poden destacar els següents:
 Mobiliari i equipament de totes classes utilitzats per l’Assegurat a fi de
desenvolupar les funcions que li corresponen.
 Documents, manuscrits, llibres de negoci, microfilms, pel·lícules, motlles,
fitxers, arxius, plànols i dissenys.
Ajuntament de Badia del Vallès
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 Queden també inclosos els béns de l’assegurat temporalment desplaçats en
altres ubicacions de les habituals per reparar-los, fer-ne el manteniment o
exposar-los.
 Equipaments continguts o instal·lacions en els vehicles.
 Instruments, aparells de valor especial i obra o objectes d’art.
c) Equips informàtics i suports externs de dades (discs externs, disquets, cassetes,
cintes o fitxers magnètics i perforats), així com els equips electrònics (de control i altres
diversos) que pugui utilitzar el contractant en el desenvolupament de les funcions que
li són pròpies, sigui en llocs fixos o en vehicles i unitats mòbils.
d) Els diners en efectiu, xecs i altres valors (per la garantia de robatori i espoliació).
e) Les escriptures i, en general, els documents de tota mena per a les garanties de
reposició, robatori i espoliació.
A l’Annex 1 hi figura relació dels béns assegurats, amb detall de l’ import assegurat en
concepte de continent i contingut. Els capitals totals assegurats són els següents:
A nom de l’Ajuntament de Badia del Vallès:
 Continent: 36.418.494, 23 Euros.
 Contingut: 2.622.000, 00 Euros.
 Equips electrònics: 300.000,00 Euros.
22. Riscos garantits principals.










Béns i interessos que constitueixen el patrimoni propi de l’assegurat, incloent-hi
el seu interès en les reformes i les millores dels edificis propietat de tercers.
Béns mobiliaris de tercers que es trobin en dipòsit o custòdia de l’assegurat o
de les persones de les quals hagi de respondre (sempre que estiguin
relacionats amb l’activitat assegurada), en absència o insuficiència d’unes
altres pòlisses d’assegurança.
Danys als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades
per l’autoritat o l’assegurat, a fi de tallar o extingir l’ incendi, o impedir-ne la
propagació o minorar qualsevol altre risc cobert.
Despeses que ocasioni a l’assegurat el trasllat dels objectes assegurats o
qualsevol altra mesura que s’adopti per a salvar-los d’un risc cobert.
Depreciació que sofreixin els béns salvats o a conseqüència de les mesures
descrites en els dos apartats anteriors.
Valors dels objectes desapareguts amb motiu d’un sinistre, sempre que
l’assegurat n’acrediti la preexistència.
Danys de les obres menors d’ampliació, modificació o reparació i els treballs de
manteniment i conservació que es facin en els béns assegurats, amb inclusió
Ajuntament de Badia del Vallès
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Dins dels límits establerts en aquest plec, l’assegurador garanteix contra riscos bàsics i
extensius tot dany físic de pèrdues i danys materials en els béns assegurats, a
conseqüència d’un fet sobtat i accidental no exclòs específicament. També
s’indemnitzarà en els casos següents:




dels materials, recanvis, eines, equips, maquinària i aparells de propietat de
l’assegurat o dels que resulti legalment responsable.
En finalitzar aquesta cobertura a causa del termini de l’obra, els béns afectats
es consideraran automàticament inclosos sota la cobertura corresponent a
aquesta pòlissa, i se’n regularitzarà el cost.
Honoraris professionals del perit de l’assegurat en cas de sinistre cobert per la
pòlissa o pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

23. Garanties i límits assegurats.











Incendi, llamp i explosió i riscos extensius
Autocombustió / combustió espontània
Despeses de vigilància
Mesures de l’autoritat
Béns extraviats
Despeses de salvament
Despeses d’extinció
Despeses de desenrunament, demolició i apuntalament
Riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances
Reemborsament de les despeses desemborsades

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Riscos extensius:
Fum, sutge i cendres
Actes de vandalisme o malintencionats
Pluja, vent, pedra i neu
Xoc o impacte de vehicles terrestres
Caiguda o impacte d’aeronaus
Ones sòniques
Vessament de material fos
Accions tumultuàries i vagues legals

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Danys per aigua:




Omissió de tancament d’aixetes
Despeses de localització i reparació d’avaries
Vessament de l’agent extintor de les instal·lacions de
Protecció contra incendis

100%
100%
100%

Riscos addicionals que es contracten a primer risc:







Honoraris professionals
Trencament de llunes i vidres
Danys elèctrics
Despeses de reposició d’arxius i fitxers
Béns temporalment desplaçats
Pèrdua de lloguers

60.000 €
12.000 €
120.000 €
60.000 €
60.000 €
30.000 €

Ajuntament de Badia del Vallès
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Béns propietat de tercers
Exposicions temporals
Béns en situacions de tercers
Danys a obres menors
Obtenció de permisos i llicències
Desallotjament forçós

120.000 €
45.000 €
60.000 €
300.000 €
90.000 €
30.000 €

Riscos d’espoliació i robatori a primer risc:








Del contingut i continent a primer risc per situació
Desperfectes per robatori
Metàl·lic en moble tancat
Metàl·lic en caixa forta
Transportador de fondos
Espoliació en el recinte assegurat
Tot risc d’equips elèctrics i electrònics a primer risc

120.000 €
18.000 €
2.000 €
6.000 €
6.000 €
15.000 €
300.000 €

24. Franquícies.
S’admetrà una franquícia de 200 euros per sinistre per a la cobertura de riscos
extensius.
S’admetrà una franquícia de 150 euros per sinistre per a la cobertura de tot risc
d’equips elèctric i electrònics.
25. Riscos i danys que no cobreix la companyia.















Danys produïts quan el sinistre s’origini per frau o culpa greu del prenedor de
l’assegurança o l’assegurat.
Defectes als objectes assegurats per vici propi o defecte latent, errada de
disseny, fabricació defectuosa o ús de materials defectuosos o inapropiats, així
com desgast o deteriorament gradual a conseqüència de l’ús dels objectes
esmentats.
Pol·lució i/ contaminació, excepte la que sigui resultat del fum provinent d’un
incendi interior o exterior al recinte assegurat.
Negligència dolosa del prenedor.
Fallades o defectes coneguts del prenedor.
Danys ocasionats per les operacions de manteniment, serveis o reparacions
dels béns com a conseqüència dels recanvis utilitzats.
Desgast, erosió i corrosió.
Perjudicis i/o pèrdues indirectes de qualsevol mena.
Qualsevol despesa de la qual sigui responsable el proveïdor o fabricant.
Furt.
Terrorisme.
Derivats de la tecnologia electrònica:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Queden exclosos de la cobertura els danys i els riscos següents:










Els danys o pèrdues conseqüèncials descrites en els punts anteriors
estan exclosos, sense importar la causa que hagi contribuït a ells en
aquell moment o en qualsevol altra seqüència.
No obstant, si com a conseqüència de qualsevol de les causes o
circumstàncies enunciades en aquest apartat, resulti un sinistre
d’incendi o explosió, aquest contracte, subjecte a tots els seus terminis,
condicions i exclusions, cobrirà el dany físic que ocorri en la propietat
assegurada.
Pèrdues o danys deguts a la confiscació, expropiació, requisa o destrucció dels
béns assegurats.
Sinistres produïts amb motiu o a conseqüència de guerra civil o internacional
(hi hagi o no declaració oficial), aixecaments populars o militars, insurrecció,
rebel·lió, revolució, usurpació de poder o operacions bèl·liques de qualsevol
classe, tant en temps de pau com de guerra, incloent-hi els actes a impedir,
combatre o defensar-se contra un atac real o probable realitzat per:
a) Govern o poder sobirà (de fet o de dret) o qualsevol autoritat que
mantingui o utilitzi forces armades de qualsevol índole.
b) Forces armades de qualsevol índole.
c) Agent de tal govern, poder, autoritat o forces armades.
Sinistres qualificats pel poder públic de catàstrofe o calamitat nacional (cobert
pel Consorci de Compensació d’Assegurances)
Sinistres produïts per causes de naturalesa extraordinària, la cobertura dels
quals correspon exclusivament al Consorci de Compensació d’Assegurances
en virtut de la legislació vigent.
Diferències que existeixin entre els danys produïts i les quantitats
indemnitzades pel Consorci de Compensació d’Assegurances a raó de
l’aplicació de franquícies, detraccions o aplicació de les regles proporcionals o
altres limitacions.
Qualsevol dany ocorregut a béns que en el moment del sinistre hagin de ser
objecte d’una assegurança obligatòria, d’acord amb qualsevol Llei o Regulació.

26. Riscos extraordinaris.
El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà els sinistres de caràcter
extraordinari, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.
En el cas de sinistre cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances, la part
assegurada comunicarà al Consorci aquest fet i li sol·licitarà la indemnització
corresponent. Malgrat tot, els asseguradors poden entregar a la part assegurada
Ajuntament de Badia del Vallès
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-Alteració o esborrat dels programes informàtics i/o informació
continguda en arxius o suports magnètics, òptics i electrònics de
processament de dades.
-Qualsevol funcionament o mal funcionament d’internet i sistema
similar, o de qualsevol intranet o xarxa privada o sistema similar.
-Pèrdua d’ús o funcionalitat ja sigui total o parcial de les dades
informàtiques, codificació, programació, sistemes, qualsevol equip o
sistema d’ordinadors o altres elements dependents de qualsevol
microxip o lògica aplicada, i qualsevol conseqüent incapacitat o errada
per part de l’assegurat per a desenvolupar la teva producció o per la
direcció de negocis.

quantitats a compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al
Consorci de Compensació d’Assegurances.
Quan la part assegurada hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte
de la indemnització, estarà obligada a mantenir la reclamació davant el Consorci de
Compensació d’Assegurances, fins que aquest organisme es pronunciï sobre el
pagament del sinistre en la forma que estableix el seu reglament.
La part assegurada ha de tornar a la part asseguradora tota indemnització que rebi del
Consorci de Compensació d’assegurances, fins a l’import total que la part
asseguradora hagi avançat a compte.
L’entitat licitadora es fa responsable de la correcta tarifació de la prima del Consorci de
Compensació d’Assegurances.
Riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances:




Els següents fenòmens de la natura: terratrèmols i sismes submarins,
inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques
atípiques i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió,
sedició, motí o tumult popular.
Els fets o les actuacions de les forces i els cossos de seguretat en temps de
pau.

Riscos exclosos pel Consorci de Compensació d’Assegurances:













Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de contracte
d’assegurances.
Els ocasionats a persones o a béns assegurats per contracte d’assegurança
diferent a aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de
Compensació d’Assegurances.
Els deguts a vicis o defectes propis de la cosa assegurada.
Els produïts per conflictes armats, encara que no hagin estat precedits per la
declaració oficial de guerra.
Els que per la seva magnitud i la seva gravetat siguin qualificats pel Govern de
la nació com a “catàstrofe o calamitat nacional”.
Els derivats de l’energia nuclear.
Els deguts a l’acció del temps o a agents atmosfèrics diferents als fenòmens de
la natura abans assenyalats.
Els causats per actuacions produïdes en el decurs de reunions i manifestacions
dutes a terme de conformitat al que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de
juliol, així com en el decurs de vagues legals.
Els indirectes o les pèrdues de qualsevol tipus derivats de danys directes o
indirectes.
Els causats per mala fe de l’assegurat.
Els produïts abans de l’abonament de la primera prima.
Ajuntament de Badia del Vallès
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El Consorci de Compensació d’Assegurances no indemnitzarà l’assegurat pels danys
següents:



Els produïts trobant-se la cobertura en suspensió d’efectes o el contracte extingit
per la manca de pagament de les primes.

27. Clàusules aclaridores.
Peritatges.
D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes d’assegurances, el contractant podrà,
en cas de sinistre, nomenar un pèrit perquè actuï en el seu nom; en aquest cas, es
garantiran, fins al límit de 60.000 euros les despeses i els honoraris dels perits i/o
comptables que siguin nomenats per l’assegurat, incloent-hi els garantits pel Consorci
de Compensació d’Assegurances. Els honoraris es calcularan d’acord amb la tarifa
oficial.
Fonaments.
Queden incloses a les garanties de la pòlissa la reparació i/o la reconstrucció dels
fonaments dels edificis garantits, quan aquests s’hagin danyat per un sinistre cobert
per l’assegurança.
Si per raons tècniques o de tipus legal, una fonamentació assegurada no fos utilitzada
per a reconstruir l’edifici, s’indemnitzarà pel seu valor depreciat.
Despeses de localització i reparació de fuites d’aigua.
Per aquesta cobertura, la companyia garanteix les despeses que provoqui la
localització i la reparació de fuites d’aigua en el continent assegurat.

Tot risc d’equips elèctrics i electrònics.
Aquesta cobertura garanteix:
1. Tot risc de dany material que tingui el seu origen en un acte imprevist i sobrevingut
sobtadament a conseqüència de:
- Incendi, llamp i explosió.
- Fum, setge, gasos corrosius.
- Acció de l’aigua i la humitat.
- Curt circuit, sobretensió, inducció i altres efectes similars.
- Errors de construcció i càlcul.
- Errors de manejament, imperícia, negligència i acte malintencionat tant del
propi personal com d’estranys.
- Robatori i espoliació.
- Tempesta, pedra, gebrades, pluja.
- Enfonsament de terreny, moviment de terres, ensorrament d’edificis.
- Caigudes, impactes, col·lisió, així com obstrucció o entrada de cossos
Ajuntament de Badia del Vallès
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Modificant el que calgui a les condicions generals de la pòlissa, la companyia
indemnitzarà tanmateix: Danys a les construccions fixes o desmuntables dipositades a
l’aire lliure realitzades amb tancaments i cobertes de material flexible, de plàstic, de
vidre o similars, així com al contingut de les esmentades construccions, sempre que
aquestes construccions siguin pròpies de l’activitat.

estranys.
- Fallada en els dispositius de regulació.
- Qualsevol altra causa no exclosa expressament en aquest apartat.
2. Danys als suports externs de dades: es garanteixen fins al límit de 60.000 euros els
danys materials que pateixin els suports d’informació usuals, tal com discs, cintes,
fitxes, etc., així com les despeses originades per la recuperació i/o reimpressió de les
informacions emmagatzemades partint de documents o suports informàtics.
3. Despeses de reparacions urgents: resten compreses les despeses ocasionades per
la utilització o lloguer d’una instal·lació aliena, durant un període màxim de 12 mesos,
així com altres despeses per a evitar o reduir la paralització de l’activitat realitzada pels
aparells sinistrats.
Danys als béns següents quan formin part dels edificis o els locals assegurats a la
partida de continent:
- Murs, tanques, tendals, barrats i altres elements independents de tancament o
contenció de terres.
- Camins i altres superfícies asfaltades, enrajolades o empedrades.
Pagament de la indemnització.
L’assegurador satisfarà la indemnització conforme s’indica a continuació:

Si en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre l’assegurador no hagués
realitzat la reparació del dany o indemnitzat el seu import en metàl·lic per causa no
justificada o que li fos imputable, la indemnització deguda s’incrementarà en l’
indemnització per mora que estableix la llei.
Quan la natura de l’assegurança ho permeti i l’assegurat ho consenti, l’assegurador
podrà substituir el pagament de la indemnització per la reparació o la reposició de
l’objecte sinistrat.
L’assegurador estarà obligat al pagament de la prestació, excepte en el cas que el
sinistre hagi estat causat per mala fe de l’assegurat.
28. Clàusules especials.
Així mateix, s’aplicaran les següents clàusules especials:
- Cobertura automàtica: 20%.
La present assegurança garanteix automàticament i fins a un 20% del capital
assegurat, sense necessitat de comunicació prèvia per part de l’Ajuntament, l’augment
que pateixin les “sumes assegurades” de continent i contingut en general, amb
Ajuntament de Badia del Vallès
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L’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al terme de les investigacions i
peritatges necessàries per establir l’existència del sinistre i, si escau, l’ import dels
danys en resultin del mateix. En qualsevol supòsit, l’assegurador haurà d’efectuar, dins
els quaranta dies a partir de la recepció de la declaració de sinistre, el pagament de l’
import mínim del que l’assegurador pugui deure, segons les circumstàncies per ell
conegudes.

exclusió expressa d’existències de qualsevol natura i en qualsevol estat de procés,
que es refereixin a:
a) Els efectes de la inflació sobre el valor dels béns assegurats, tant els corresponents
a edificis com a equips.
b) Els béns d’adquisició o construcció posterior a l’efecte del contracte, de tipus anàleg
a què aquest assegura i en idèntiques situacions geogràfiques. Si els esmentats béns
estiguessin garantits per altres assegurances, les garanties d’aquesta “cobertura
automàtica” seran considerades complementàries en cas d’insuficiència dels mateixos.
- Noves adquisicions.
Fins a 300.000 euros del límit d’indemnització, queda cobert de manera automàtica,
sense declaració prèvia a l’assegurador, qualsevol patrimoni nou, adquirit o ocupat
posteriorment a l’entrada en vigor de l’assegurança (tant pel que fa al continent com al
contingut o altres béns). Al venciment de la pòlissa es regularitzaran les noves
situacions.
- Compensació de capitals (continent i contingut).
Es convé expressament que, si en el moment del sinistre existís un excés de capital
assegurat en una o diverses partides del continent i/o contingut, amb exclusió de les
existències flotants, tal excés podrà aplicar-se a les altres partides que resultessin
insuficientment assegurades, sempre que la prima resultant d’aplicar les taxes de
prima, amb els seus recàrrecs i/o descomptes, a aquest nou repartiment de capitals,
no excedeixi de la prima satisfeta en l’anualitat en curs.
Aquesta compensació serà aplicable únicament a béns corresponents a una mateixa
situació de risc, sobre els capitals declarats per a la mateixa.

Es convé que l’entitat asseguradora renuncia a l’aplicació de la regla proporcional i
queda obligada a pagar, en cas de sinistre emparat per la pòlissa, l’import total dels
danys fins al límit garantit, valorant els béns sinistrats a valor de reposició a nou, és a
dir, sense que sigui d’aplicació cap depreciació per ús, antiguitat o per quedar obsolet.
- Obres d’art. Inclusió del cost de restauració i depreciació. Clàusula de
demèrit.
En cas de dany o pèrdua parcial d’un bé assegurat, s’indemnitzarà el cost de la
restauració de l’obra més la depreciació resultant determinada de la següent manera:
-El restaurador serà escollit de comú acord entre ambdues parts.
-Si els experts constaten que, tot i la reparació o restauració, l’objecte queda
minvat per una pèrdua de valor, l’assegurador respondrà no tan sols de les
despeses de restauració, sinó també de la pèrdua de valor de l’objecte.
-Per la determinació de la pèrdua de valor de l’objecte, serà designat un perit
per part de l’assegurat o propietari i potestativament, un altre per part de
l’assegurador. En cas de no arribar a un acord, es nomenarà de mutu acord
entre ambdues parts, un tercer perit independent, la resolució del qual serà
Ajuntament de Badia del Vallès
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La present garantia no s’aplicarà en aquells límits quantitatius contractats a “primer
risc”.
- Assegurança de valor de reposició de nou.

inapel·lable.
-En cap cas el cost de la restauració o reparació, més la depreciació, podrà
superar la suma assegurada.
29. Aclariments.
Com a inclusió addicional, s’inclouen les despeses per honoraris de perits per als
sinistres que tinguin cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances.
Es fa constar expressament que el límit assegurat per riscos addicionals correspon al
capital assegurat a primer risc.
Es fa constar expressament que es troben coberts els danys produïts a les
mercaderies i els productes que ocasionalment, per motius de trasllat o altres, hauran
de romandre dipositats a l’aire lliure un període de temps raonable.
Es fa constar que queden assegurades les plaques solars en les situacions de risc on
n’hi hagi amb les mateixes cobertures de la pòlissa.
30. Gestió de la pòlissa.
L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 72 hores següents a la data d’efecte de
la pòlissa la carta de garantia provisional per la qual accepta les condicions establertes
en aquest plec, i ha de facilitar a l’Ajuntament la pòlissa definitiva dins del primer mes a
partir de la data en què entra en vigor l’assegurança contractada.
L’entitat adjudicatària haurà de facilitar la informació de sinistralitat següent:

En cas que s’hagin comunicat suplements, les noves altes de béns objecte d’aquesta
cobertura de danys materials s’han d’ajustar a les cobertures indicades en aquest plec
i la regularització s’ha de fer conjuntament amb les baixes produïdes dins de la
vigència del contracte, del venciment anual de la pòlissa d’assegurança subscrita.
Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes, l’entitat adjudicatària haurà
d’aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per formalitzar la proposta
econòmica d’aquesta contractació.
31. Prioritat d’aplicació.
En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les
particulars de la pòlissa i el plec de clàusules administratives i les prescripcions
tècniques que imperen a la contractació de les assegurances de l’Ajuntament,
prevaldran les darreres sobres les condicions de la pòlissa.
32. Procediment de regularització i renovació.
Les altes generaran la prima addicional corresponent i les baixes la devolució de la
prima que correspongui, les quals es facturaran o s’abonaran en el moment que es
Ajuntament de Badia del Vallès
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- El número de referència del sinistre.
- La valoració del sinistre, on ha de figurar a més l’ import de la franquícia i l’
import de la indemnització.

produeixin.
La companyia asseguradora haurà d’emetre el corresponent certificat d’assegurança
sobre aquestes altes o baixes.
Queda cobert de manera automàtica qualsevol patrimoni nou, adquirit o ocupat
posteriorment a l’entrada en vigor de l’assegurança ( tant pel que fa al continent com al
contingut o altres béns), durant els tres primers mesos de la seva adquisició o final
d’obra, encara que no hi hagi estat comunicat a l’asseguradora.
L’asseguradora tindrà dret a fer liquidació retroactiva de prima.
L’Assegurat, per la seva part, queda obligat a comunicar a l’assegurador al final de
cada anualitat els augments reals que s’han produït durant aquest període, procedint
la companya a regulació de la prima.
33. Càlcul de la prima.
S’establirà una taxa a aplicar sobre el capital del contingut i continent.
34. Preu del contracte
El pressupost de licitació de la contractació, pels dos anys de durada del contracte, es
fixa en la quantitat:
Lot 2: 41.000 euros (quaranta mil euros)

35. Objecte.
Consisteix en la contractació per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès com a
prenedor d’una cobertura de mort per accident e invalidesa, per als usuaris del
poliesportiu .
L’àmbit de cobertura de la pòlissa s’estén i limita als accidents patits pel col·lectiu
descrit al paràgraf anterior en l’exercici de les serves activitats de gimnàstica, aeròbic,
tai chi, ioga, i activitats de piscina. El prenedor / assegurat / beneficiaris de
l’assegurança haurà necessàriament d’acreditar davant l’Assegurador, en cas de
sinistre, que l’accident ha tingut lloc durant l’exercici de la seva activitat objecte de
cobertura mitjançant el registre de socis.
36. Definicions:
Beneficiaris:
Ajuntament de Badia del Vallès
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LOT 3: Cobertura d’accidents dels usuaris del poliesportiu de
l’Ajuntament, que es detallen al plec de prescripcions tècniques. Codi
CPV 66512100-3 (serveis d’assegurança d’accidents).

a) En el supòsit d’invalidesa, el propi assegurat.
b) En cas de mort, es determinaran d’acord amb les següents regles:
b.1)
En primer lloc, s’estarà a la designació efectuada per cada membre del
col·lectiu assegurat, bé en el moment d’adherir-se a la pòlissa, bé en qualsevol
altre moment posterior, durant la vigència del contracte.
b.2)
En el supòsit que no hi hagués beneficiari designat s’aplicarà la
normativa de successions que correspongui, segons el cas.
Accident.
S’entén per accident la lesió corporal sobrevinguda a l’assegurat independentment de
la seva voluntat i degut a una causa sobtada, externa i violenta, en l’exercici de la seva
activitat dins de les instal·lacions esportives assegurades.

a) Els enverinaments, asfixies o cremades produïts per aspiració involuntària de
gasos.
b) Ingestió per error o per acte criminal de tercers de productes tòxics o corrosius,
excloent intoxicacions degudes a l’abús de productes alcohòlics, sedants, estimulants,
estupefaents i al·lucinògens.
c) Infeccions quan l’agent patogen hagi penetrat en el cos per una lesió produïda per
un accident cobert a la pòlissa.
d) Insolacions, congestions, congelacions o d’altres inclemències del temps o de la
pressió atmosfèrica, si l’assegurat hi ha estat exposat a conseqüència de l’accident.
e) Asfixia per immersió.
f) Conseqüències de tot tipus per mossegada d’animals i picadures d’insectes.
g) Conseqüències d’intervencions quirúrgiques de tota classe de tractaments mèdics si
són motivats per un accident cobert a la pòlissa.
h) Els ocorreguts en accions de legítima defensa, així com els relacionats per deure de
solidaritat humana.
i) Els sobrevinguts en situacions d’atacs d’apoplexia, esvaïments, síncopes, crisis
epilèptiques, alienacions mentals, inconsciència o somnambulisme, sempre excloent
els relacionats amb l’embriaguesa, abús de sedants, estimulants, estupefaents o
al·lucinògens.
Mort per accident.
L’entitat asseguradora garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris
designats, si durant la vigència del contracte es produeix un accident que causi la mort
de l’assegurat de forma immediata o dins d’un termini d’un any a partir de la data de
l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que la mort és conseqüència del
mateix.
Invalidesa permanent (amb barem).
L’entitat asseguradora garanteix fins als 70 anys d’edat de l’assegurat el pagament del
capital pactat, si es produeix durant la vigència del contracte un accident que causi la
invalidesa permanent absoluta de l’assegurat. La invalidesa s’haurà d’haver produït
dins d’un termini d’un any a partir de la data de l’accident o si transcorregut aquest
termini es provés que el fet és conseqüència del mateix.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Seran considerats com accidents:

S’entén per invalidesa absoluta la situació física irreversible, provocada per accident i
independentment de la voluntat de l’assegurat, que determina la total ineptitud
d’aquest per al manteniment permanent de qualsevol activitat laboral o activitat
professional.
37. Capitals assegurats.
Mort................................................................................................. 7.500 euros
Invalidesa permanent per accident segons barem......................... 7.500 euros
Assistència sanitària centres concertats......................................... Il·limitada.
Total persones assegurades:.......................................................... 4500.
La revalorització de capitals produirà el corresponent reajustament de la prima, així
com la inclusió de més persones a assegurar. Per contra, la reducció de personal a
assegurar, també produirà un reajustament de la prima.
38. Col·lectiu assegurat.
La totalitat dels usuaris de poliesportiu de l’Ajuntament de Badia del Vallès. Es farà
servir el sistema de Llibre- Registre de l’Ajuntament o entitat que gestioni l’activitat de
manera que serà considerada assegurada tota persona que figuri al Llibre- Registre de
l’Ajuntament o entitat. Es fixa com a sistema de regularització de les persones
assegurades la remissió a venciment del numero d’inscrits.
RISCOS NO ASSEGURATS
Queden exclosos de totes les cobertures i garanties de la pòlissa, els següents
suposats:
a) Provocació intencionada del sinistre per part de l'Assegurat.

c) Motins i tumults populars.
d) Reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva.
e) Inundacions que tinguin el caràcter d'extraordinàries o catastròfiques, huracans,
tempestats, moviments sísmics i, en general, els fets que en virtut de la seva magnitud
i gravetat siguin qualificats de catastròfics per l'autoritat competent.
f) Les conseqüències o seqüeles d'accidents esdevinguts amb anterioritat a l'entrada
en vigor d'aquesta assegurança, encara que aquestes es manifestin durant la seva
vigència.
g) La participació en competicions o tornejos organitzats per federacions esportives o
organismes similars, així com la pràctica d'esports o activitats notòriament perilloses i
especialment les següents: automobilisme, motociclisme, submarinisme, navegació
d'altura (en embarcacions no destinades al transport públic de passatgers), escalada,
espeleologia, boxa, paracaigudisme, aerostació, vol lliure i vol sense motor.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
30

Codi Validació: 3QTTMFHXZRFPJHM5374N955SA | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 40

b) Conflictes armats (hagi intervingut o no declaració oficial de guerra).

h) La utilització, com a passatger o tripulant, d'helicòpters i mitjans de navegació aèria
no autoritzats per al transport públic de viatgers.
i) Estirades, trencaments o esquinçaments musculars, lumbàlgies i hèrnies de
qualsevol naturalesa.
j) Participació activa de l'assegurat en actes delictius, o en apostes, desafiaments o
renyines, excepte en els casos de legítima defensa o estat de necessitat.
k) Accidents soferts per estar embriagat o sota l'efecte de drogues, tòxics o
estupefaents, sempre que qualsevol d'aquestes circumstàncies hagi estat causa
determinant de l'accident.
Es considerarà que hi ha embriaguesa quan el grau d'alcohol en sang sigui superior al
límit permès per la legislació sobre Tràfic i Circulació vigent en el moment de l'accident.
l) Lesions i malalties que siguin conseqüència d'intervencions quirúrgiques o
tractaments mèdics no motivats per un accident cobert per la pòlissa; així com les
malalties de qualsevol naturalesa (fins i tot les d'origen infecciós), infarts, episodis
cardiovasculars, atacs d'epilèpsia i pèrdua de les facultats mentals, tret que siguin
ocasionades per un accident.
m) Riscos de caràcter extraordinari sobre les persones, coberts o exclosos pel
Consorci de Compensació d'Assegurances en els termes recollits a cada moment en la
legislació vigent.
39. Clàusula de riscos extraordinaris.
S’indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de
caràcter extraordinari de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria.

40. Altres precisions.
A efectes de la indemnització del sinistre d’invalidesa per accident, es prendrà com a
data de sinistre la data de l’accident.
Donat que actualment l’Ajuntament té contractada pòlissa, no serà necessari
complimentar butlletins d’adhesió ni qüestionaris de salut.
Per tant, el traspàs del col·lectiu serà en bloc, per a tots els usuaris, e
independentment de la situació dels Assegurats en el moment del traspàs, sense
necessitat de complimentar cap tipus de requisit mèdic ni qüestionari de salut.
41. Preu del contracte
El pressupost de licitació de la contractació, pels dos anys de durada del contracte, es
fixa en la quantitat:
Lot 3: 23.000 euros (vint-i-tres mil euros).
Ajuntament de Badia del Vallès
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L’entitat asseguradora es fa responsable de la correcta tarificació de la prima del
Consorci.

LOT 4. Cobertura d’assistència sanitària del personal de l’Ajuntament i
dels seus ens dependents, tant funcionari com laboral i dels membres
electes de la Corporació, que es detallen al plec de prescripcions
tècniques. Codi CPV 66512200-4 (serveis d’assegurances d’assistència
sanitària).
42. Objecte
1.1. L’objecte d’aquest plec és contractar una assegurança privada col·lectiva de
serveis sanitaris d’orientació diagnòstica per al personal de l’ Ajuntament de Badia del
Vallès que ostenti la condició d’assegurat segons la definició del punt 1.3 d’aquest
plec. L’Assegurança contempla la modalitat de cobertura de quadre mèdic i centres
propis i/o concertats de l’entitat asseguradora.
1.2.El prenedor de l’assegurança serà l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Els licitadors seran entitats asseguradores que hauran d’estar inscrites en el Registre
de la Direcció General d’Assegurances i hauran de disposar de les autoritzacions
necessàries de l’activitat que es contracta, així com, estar facultades legalment per
prestar el serveis assistencials inclosos en aquest plec.
1.3. Tindrà condició d’assegurat el següent personal en actiu de l’Ajuntament de Badia
del Vallès (d’ara en endavant l’Ajuntament) que voluntàriament decideixi adherir-se a la
modalitat de la pòlissa contractada:
Personal funcionari de carrera.

Personal laboral fix.
Personal laboral temporal, que porti prestant serveis a la Corporació de forma
continuada, com a mínim, tres anys.
En endavant aquest col·lectiu serà denominat com a “personal de l’Ajuntament”.
La prima de la modalitat d’assegurança contractada (de cobertura de quadre mèdic i
centres propis i/o concertats de l’entitat asseguradora) serà facturada per l’adjudicatari
directament a l’Ajuntament i seran satisfetes íntegrament per aquest.
El nombre actual del personal assegurat a incloure en el llistat de persones
assegurades és de160, d’acord amb la relació que figura a l’annex 2 d’aquest Plec.
1.4. El nombre de persones assegurades podrà variar en funció de les incorporacions
o cessaments que puguin succeir al llar de la vigència del contracte, regularitzant-les
mitjançant una comunicació a la companyia.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
32

Codi Validació: 3QTTMFHXZRFPJHM5374N955SA | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 40

Personal funcionari interí, que porti prestant serveis a la Corporació de forma
continuada durant, com a mínim, un any.

1.5. La companyia asseguradora no podrà exigir cap termini de carència ni la
declaració de salut prèvia per part de les persones titulars o beneficiàries ni al·legar la
preexistència de cap tipus de malaltia en cap tipus de les prestacions objecte d’aquest
contracte, excepte les referides a incorporacions posteriors.
1.6. La companyia asseguradora no podrà exigir cap tipus copagament ni franquícia.
1.7. L’entitat asseguradora facilitarà com a mínim anualment informes de sinistralitat
que no continguin dades personals de les persones asseguradora per a totes les
prestacions d’aquest contracte.
1.8. Es contractarà amb un única entitat asseguradora per a totes les prestacions
d’aquest contracte.
1.9. L’oferta presentada per les entitats asseguradores haurà de garantir
obligatòriament la cobertura i continuïtat de tractament dels processos en curs abans
d’iniciar-se aquest contracte.
2. CONTINGÈNCIES A COBRIR
Els licitadors hauran d’ofertar la modalitat de pòlissa adreçada al col·lectiu que ostenti
la condició d’assegurat segons l’ establert a la clàusula 1.3, anterior:
2.1. La descripció dels serveis i cobertures d’aquesta prestació inclusos en les
modalitats descrites són
43. Serveis sanitaris d’orientació diagnòstica.

El Assegurat tindrà dret a fer us de les proves i medis complementaris de diagnòstic
que es relacionen a continuació i únicament quan siguin prescrits, en funció del seu
procés o malaltia, pel professional propi de l’Entitat Asseguradora o concertat por la
mateixa: laboratori amb proves bioquímiques, enzimàtiques i radioimmunoassajos,
electrocardiograma, proves d’esforç ergomètric, ecografies, radiologia convencional,
Scanner - TAC, ressonància magnètica nuclear, electroencefalografia, electromiografia,
densitometria óssa, medicina nuclear i fibroscòpies.
44. Serveis de ginecologia.
Revisió ginecològica anual.
Com única tècnica terapèutica, queda coberta la utilització dels serveis de rehabilitació
funcional fins un màxim de trenta sessions per processos i anualitat, així com, de
forma preventiva, la vacunació contra el tètan a tota persona que pateix un accident no
laboral i no estigui be vacunada.
45. Preu del contracte
Ajuntament de Badia del Vallès
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El servei sanitari d’orientació diagnòstica compren la visita mèdica sol·licitada pel
prenedor, pel seus treballadors i els serveis sanitaris prescrits a aquests, amb motiu de
la seva infermetat, por el professional, propi de l’ Entitat Asseguradora o concertat per
la mateixa, fins arribar al diagnòstic del procés motiu de consulta i fins la curació en
cas de infermetats agudes que requereixen únicament tractament mèdic.

El pressupost de licitació de la contractació, pels dos anys de durada del contracte, es
fixa en la quantitat:
Lot 4: 37.000 euros (trenta set mil euros).Badia del Vallès, document signat
electrònicament.
L'Alcaldessa
Eva María Menor Cantador
DILIGÈNCIA.
Per fer constar que aquest Plec ha estat aprovat per la Junta de Govern Local en la
sessió ordinària de 22 de setembre de 2017.En dono fe, la secretària municipal,
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Carmen Coll Gaudens
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ANNEX 1. RELACIÓ DE BÉNS DEL LOT 2: COBERTURA MULTIRISC D’EDIFICIS.
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Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nom
ABAD O, JI
ADRIAN N, C
ALBALADEJO D, D.
ALEJANDRE M, JM
ALVAREZ F, A
ALVAREZ M, M
AMIGO A, G
APARICIO C, AJ
ARGIBAY G, MP
ARNALOT G, L
AVIA F, S
BOIXAREU C, MA
CABALLERO C, F
CABALLERO D C,R
CABALLERO D C,JF
CAELLES G, N
CALLEJAS M, MA
CAMARERO B, E
CAMPOY M, J
CAMPS S, S
CAÑESTRO G, E
CAPDEVILA E, J
CARRASCON A, S
CASAS R, X
CASAS R, D
CATALAN B, C
CHAMORRO C,OM
CHAMORRO M, C
CHAVERO B, V
COLL G, C
COLLADO G, A
CONTRERAS T,J
CORDERO G,JP
CRUCES G, AB
DAMIAN A, MP
DANOUNI J, K
DE LA FUENTE R, G
DOMENECH G, S
DOMINGUEZ E, JA
DUFOUR, A
ESTEVE A, R
FERNANDEZ F, D
FERNANDEZ G, J
FERNANDEZ G, MI
FERNANDEZ S, M
FLORIDO V, FJ
FUENTES T, JA
GALAN A, A
GALINDO G, MJ
GARCIA A, Z
GOMEZ C, MD
GONZALEZ P, JL
GONZALEZ R, E
GRANADOS M, MJ
GUERRERO D, M
GUTIERREZ M, E
HERNANDEZ D H, R

Gènere
V
M
M
V
V
M
M
V
M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
V
M
V
V
M
V
V
M
M
V
V
V
M
M
M
M
M
V
M
V
V
V
M
M
V
V
M
M
M
M
V
M
M
M
M
V

NIF
***95339D
***39590V
***56764N
***86133A
***40508R
***24077H
***80619M
***65891W
***42913A
***59483F
***18418Z
***37513R
***07290G
***01004Q
***01003S
***14369P
***38819H
***24053V
***47100H
***57140T
***74709C
***25813X
***04272R
***47320K
***40931J
***74609H
***06384Q
***23857X
***92645E
***93307Q
***94422N
***40222L
***42201T
***05370W
***25345F
***07336J
***49393G
***12571P
***90109Q
***57269R
***06865X
***63637Q
***78353G
***06025K
***19439F
***70285T
***42859D
***05525W
***47069A
***82737W
***89304M
***55880N
***83571P
***64081H
***85578Q
***39079H
***00710B

Data de naixement
23/07/1965
10/03/1963
20/12/1982
09/10/1961
09/10/1975
21/09/1968
14/04/1976
20/05/1972
22/08/1978
02/12/1987
15/06/1962
05/08/1951
29/03/1955
14/10/1965
07/04/1967
29/08/1976
13/05/1961
14/03/1970
22/02/1970
09/10/1978
26/02/1964
26/09/1961
30/07/1984
29/11/1976
15/06/1965
22/07/1987
31/07/1979
09/05/1955
02/05/1981
25/06/1970
26/11/1965
29/08/1956
06/05/1958
01/03/1978
07/04/1962
04/10/1991
13/03/1972
19/09/1979
29/05/1976
09/01/1982
16/05/1969
21/01/1972
23/11/1982
28/11/1967
02/09/1956
17/10/1963
16/08/1966
06/12/1982
19/05/1969
24/04/1978
16/03/1957
28/08/1977
26/11/1984
18/06/1973
11/02/1975
30/04/1981
31/01/1975
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ANNEX 2. RELACIÓ DE PERSONAL DEL LOT 4: COBERTURA D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA.

HIDALGO H, A
HIDALGO P, J
HORNOS M, V
IZQUIERDO L, JC
JACAS P, J
JIMENEZ M, M
JURADO J, G
LIROLA B, A
LOPEZ A, F
LOPEZ B, RAUL
LOPEZ R, I
LORT C, A
MACCIO T, NJ
MACIÀ J, MD
MAHUGO G, I
MAHUGO G, N
MANZANEDA G, N
MARCO L, D
MARCO L, J
MARTIN M, L
MARTINEZ G, J
MARTINEZ V, J
MATA V, M
MATEO F, P
MATILLAS A, MR
MEDINA C, JJ
MEDINA P, MM
MENOR C, E
MORE T, J
MORENO C, N
MORENO P, JM
MOTA N, S
MOYA C, R
MOYANO M, MI
MUÑOZ C, JL
NAVALES C, N
NAVARRO R, R
NIETO M, A
NOGUERA F, M
NUÑEZ R, A
OLLE C, S
PACHECO C, I
PADILLA C, A
PADILLA S, A
PASCUAL C,SC
PASTOR Z, B
PATIÑO C, E
PEREZ J, MA
PEREZ M, M
PEREZ P, T
PEREZ S, E
PESCADOR F D L,R
POLO C, A
POZUELO L,MM
QUEROL U, L
QUEROL V, N
RAMOS L, RM
REDONDO M, AM
REYES B, M
RICO MAINER, S
ROBLES G,JM
ROCA B, M
RODILLA B, V

M
V
M
V
V
V
V
M
M
V
M
V
V
M
M
M
M
V
V
M
V
V
M
M
M
M
M
M
V
V
M
M
V
M
V
M
V
M
V
V
M
M
V
M
M
M
M
V
M
M
V
V
V
M
M
M
M
M
M
M
V
M
V

***47556Z
***23318F
***07329Y
***25732Y
***64097B
***89196T
***69332S
***68276L
***64435G
***01368T
***43813C
***40910C
***71269V
***09035C
***45232Y
***58037T
***66028C
***96796X
***55273A
***59632H
***54612W
***73117W
***82619P
***21892V
***07110G
***43235Q
***05315J
***25637P
***80021M
***29874Q
***11402H
***94384J
***31851B
***32856G
***98666V
***20701Q
***55018V
***58351A
***62456H
***26884D
***01486S
***24982W
***72035Q
***04091B
***97641E
***82170Y
***59866E
***46535M
***56056N
***84660W
***05530R
***20901F
***69165T
***48119H
***20109M
***80975H
***73522L
***98125N
***61743A
***52835L
***42335Z
***29050L
***05842C

13/06/1970
23/06/1958
11/09/1979
16/05/2017
21/08/1974
08/01/1976
27/03/1960
21/05/1980
06/02/1974
06/10/1962
16/07/1966
19/05/1958
16/04/1983
31/12/1967
23/09/1970
14/10/1973
17/11/1983
26/04/1976
24/10/1967
28/05/1983
25/04/1976
18/05/1990
07/06/1963
31/05/1990
17/02/1969
12/04/1975
23/11/1972
21/09/1972
09/01/1972
14/04/1978
12/05/1964
08/10/1977
21/11/1973
09/09/1970
10/05/1978
14/01/1976
25/09/1980
08/12/1955
13/08/1953
16/10/1972
24/08/1966
18/12/1987
06/12/1954
04/10/1977
17/08/1978
23/09/1947
24/03/1981
20/04/1974
15/03/1980
16/10/1964
15/10/1976
15/05/1979
08/08/1962
21/05/1973
01/01/1990
11/02/1964
16/08/1960
03/05/1964
13/05/1959
17/11/1975
31/12/1977
11/11/1972
13/09/1990
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

RODRIGO M, ME
RODRIGUEZ G, FJ
RODRIGUEZ H, AR
RODRIGUEZ Y, A
ROJO L, B
ROJO L,MI
ROMAGUERA S, M
ROMEU C, MI
ROQUE D, JM
ROSAS LL, M
RUBERT P, L
RUIZ C, A
RUIZ E, R
RUIZ S, O
RUIZ T, J
RUIZ T, F
SALGADO A, MA
SANCHEZ B, C
SANCHEZ F, A
SANCHEZ L, M
SANCHEZ M, LC
SANCHEZ S, MC
SANZ P, I
SARRION A, M
SERRAL L, J
SERRANO G, LV
SERRANO J, JA
SERRANO O, M
SERRANO S, D
SOTO M, JL
TIANA A, C
TOMAS R, I
VALLE V, S
VALLELADO V, N
VICENS N, M
VILLAHERMOSA L, C
VILLAHERMOSA L,MP
VILLEN O, I
VIVANCOS L, J
ZUBIZARRETA O, G

M
V
V
V
V
M
V
M
V
V
M
V
V
V
V
V
V
M
V
V
V
M
V
M
V
V
V
M
V
V
M
V
M
M
M
M
M
V
V
V

***96972D
***38411W
***82834Q
***62022N
***62591Y
***37943P
***41867G
***72452E
***39414L
***48482F
***24810G
***82889W
***54268A
***57804F
***39832Q
***78531Z
***76473A
***49526Y
***23753V
***71651B
***82601Y
***71248S
***35133X
***97517K
***51508Z
***55034L
***94041E
***67513V
***15005E
***20764K
***23823P
***65422N
***85895Z
***59517W
***98577G
***03870F
***06186T
***67979Q
***87464Q
***15755R

08/06/1964
29/07/1969
20/11/1963
11/07/1958
20/04/1958
19/04/1970
13/02/1979
14/10/1964
08/08/1959
16/10/1968
06/10/1977
13/02/1962
22/11/1974
12/07/1980
01/01/1975
19/02/1974
19/12/1962
09/02/1973
11/10/1952
23/04/1960
10/09/1975
29/06/1961
05/08/1991
05/08/1976
01/05/1965
04/07/1965
27/11/1965
30/10/1974
15/06/1990
24/04/1960
14/01/1993
07/05/1982
13/06/1976
11/11/1973
06/01/1967
11/12/1967
30/03/1972
14/04/1984
31/10/1976
15/07/1981
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

