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I. DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE D'AQUEST PLEC
Aquest Plec de prescripcions tècniques té com objecte establir les condicions de la
pòlissa d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions.
En les prestacions d'aquesta pòlissa d’assegurances, especialitzada i adaptada a les
necessitats dels ens locals i contractada centralitzadament pel CCDL, que actua en
qualitat de prenedor, s'assenyalen en l’epígraf següent els capitals, riscos i garanties
de les cobertures amb les corresponents primes de remuneració de la companyia, i es
fixen a més a més les condicions generals d’execució que amb les de caràcter
complementari o bé addicionals, es determinin en els posteriors encàrrecs de provisió
per les entitats locals destinatàries
2. VINCULACIÓ AMB EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
La vinculació d'aquest Plec de prescripcions tècniques amb el de clàusules
administratives particulars es basa, per una part, en les regles del procediment del
desenvolupament de la licitació d'acord amb la legislació de contractes del sector
públic i, per l'altre, de tots aquells aspectes de l'execució de les prestacions en
cadascuna de les corresponents pòlisses, de conformitat amb la les peculiaritats de la
normativa específica d'assegurances i la modulació que de les mateixes s'estableixi en
el clausulat del propi plec administratiu.
II. CONDICIONS DE LA PÒLISSA DE DANYS MATERIALS ALS EDIFICIS I
INSTAL.LACIONS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ I ASSEGURANÇA
L'objecte del present Plec és la contractació per part del Consorci pel
Desenvolupament Local de Catalunya (CCDL) com a prenedor d'una assegurança que
cobreixi les pèrdues o danys materials del patrimoni dels ens locals de Catalunya que
s’adhereixin a l’Acord marc, com a conseqüència de la materialització de qualsevol
dels riscos que es determinen en aquest Plec de prescripcions tècniques, relatius al
continent i al contingut dels seus béns.
2. DEFINICIONS
Àmbit de cobertura: Per als béns mobles i immobles, l’àmbit de cobertura és
Espanya.
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Art, obres: S’entén com tals, les pintures, dibuixos i obres gràfiques, inclosos els
marcs, escultures, ceràmiques i porcellanes amb valor reconegut en el mercat.
Assegurat: ens local que s’adhereix a la pòlissa marc, titular de l’interès assegurat i
qualsevol organisme que en depengui.
Assegurador: Entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats contractualment.
Atracament o espoliació: Sostracció 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.
Beneficiari: Veure Persona beneficiaria.
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 de la calefacció, aigua, gas, electricitat i d’enllumenat, de
climatització, de prevenció i extinció d’incendis, sanitàries, de publicitat, telefòniques i,
en general, el que constitueixi o formi part de l’edificació. En el cas de propietat
horitzontal o proindivisa, queda inclosa la part proporcional dels elements i
instal·lacions comuns de l’edifici.
Hi queden incloses les tanques, parallamps, tendals, antenes, anuncis i xemeneies
independents de l’edifici, però dintre del recinte assegurat.
Igualment, queden compreses en aquest apartat les obres de condicionament,
reforma, reparació, millores i adaptació que realitzi l’assegurat amb la finalitat
d’adequar els locals, edificis, naus, annexos i terrenys ocupats a la seva activitat, tant
si ho fa en qualitat de propietari, com d’arrendatari.
Contingut: és el conjunt de mobiliari i d’equipaments, obres 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 dins del recinte assegurat, 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 per al 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.
Dany corporal: La lesió corporal o mort causada a persones físiques.
Dany material: Tota destrucció o deteriorament, menyscabament o desaparició d’un
bé o part del mateix.
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Equipaments: Veure Mobiliari.
Equips informàtics, equips i suports externs de dades: (discos externs, cassets,
cintes o fitxers magnètics i perforats), així com els equips electrònics (de control i altres
diversos) que pugui utilitzar l’ens local en el desenvolupament de les funcions que li
són pròpies, sigui en llocs fixos, en vehicles o unitats mòbils.
Explosió: Expansió brusca d’un fluid resultant d’una reacció química i/o física molt
ràpida, o perquè està fortament comprimit, degut a la ruptura sobtada i violenta del
recipient en què es produïa la reacció o que contenia el fluid, amb els conseqüents
efectes acústics, mecànics i, a vegades, tèrmics.
Fenòmens atmosfèrics: Vent, pluja i vent.
Els danys materials directes produïts als béns assegurats per pluja (sempre que
registri una precipitació superior a 40 litres per metre quadrat i hora), vent (sempre que
la seva velocitat superi els 96 km/h), pedregada o neu.
Franquícia: Quantitat expressament pactada que es deduirà de la indemnització que
correspongui a cada sinistre.
Furt: Presa dels béns descrits en el Plec, contra la voluntat de la part assegurada,
sense ús de força o violència en les coses, ni intimidació, ni violència exercida sobre
les persones.
Huracà, tempesta, temporal, tromba o ventada: Acció directa d’un vent sobtat i
anormal i dels elements com ara pluja, neu, sorra o pols transportats pel vent.
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 conseqüents
efectes acústics i mecànics.
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 moment en què es
produeix.
Inundació: Temps atmosfèric 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,
sèquies, clavegueram i altres conduccions anàlogues).
Maquinària: Veure Mobiliari.
Mobiliari, equipaments, maquinària i aixovar: Conjunt de béns mobles o estris
professionals, d’oficina, comerç o indústria, maquinària i instal·lacions, utillatges i eines
de treball que siguin propis de l’ens local i els seus organismes autònoms i societats
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municipals. Tindrà la consideració d’instal·lacions i no d’aixovar, els estris que es trobin
a l’aire lliure en instal·lacions esportives i que siguin difícils de traslladar, per la qual
cosa es troben sempre a l’exterior: lones, construccions inflables, instal·lacions de
pèrgoles,...
Persona beneficiària: Persona física o jurídica que resulti titular del dret a la
indemnització.
Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen
part íntegrament de la pòlissa el Plec de clàusules administratives particulars i aquest
Plec de prescripcions tècniques que, amb els annexos corresponents, regeixen la
contractació, així com els suplements d’altes i baixes de béns per assegurar, apèndixs
o edicions que es puguin emetre posteriorment per completar-ho.
Prenedor: Consorci pel Desenvolupament local de Catalunya.
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.
Primer risc: La forma d’assegurament per la qual es garanteix una quantitat
determinada per anualitat de l’assegurança, fins a la qual queda cobert el risc, amb
independència del valor total sense que, per tant, hi hagi aplicació de regla
proporcional.
Regla proporcional: Fórmula que s'aplica en la determinació de la xifra indemnitzaria
que, en cas de sinistre parcial, ha de satisfer l'entitat asseguradora, en virtut de la qual,
quan existeix infraassegurança (és a dir, quan el capital garantit en la pòlissa és
inferior al valor real de l'objecte assegurat) el dany ha de ser liquidat tenint en compte
la proporció que existeixi entre el capital assegurat i el valor real al moment del
sinistre. La regla proporcional pot no tenir aplicació quan, mitjançant pagament de la
corresponent sobreprima, així s'ha estipulat en la pòlissa; es parla llavors
d’assegurança a primer risc.
Robatori: La sostracció o apoderament il·legítim dels béns designats a la pòlissa
contra la voluntat de l’assegurat, mitjançant actes que impliquin força o violència en les
coses per accedir al lloc on es troben, o amb introducció de l’autor o autors a la
situació de risc assegurada mitjançant escalament o trencament de paret, sostre o
terra, fractura de porta i finestra, fractura d’armaris, arques o una altra classe de
mobles o objectes tancats o segellats, o forçament dels seus panys o descobriment de
les seves claus per sostreure el seu contingut, sigui en el lloc del robatori o fora del
mateix; ús de rossinyol, claus falses o altres instruments no destinats ordinàriament a
obrir les portes; i penetrant secretament o clandestina, ignorant-ho l’assegurat,
empleats, ocultant-se i cometent el delicte quan el risc assegurat es trobés tancat i/o
inutilitzant els sistemes específics d’alarma o guarda.
Sinistre: Materialització d’alguns dels riscos assegurats que directament ocasioni la
pèrdua dels béns assegurats o bé que els causi danys, deterioraments o minves, així
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com qualsevulla classe de despesa que se’n derivi, d’acord amb les condicions
d’aquest Plec, i que hagin de ser indemnitzats.
Es considera que constitueix un sol i únic sinistre el conjunt de danys i perjudicis
derivats d’una mateixa causa.
Suma assegurada: Quantitat fixada en cadascuna 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. Llevat de pacte en contrari, correspon, en les partides
que cobreixin els béns materials, al valor de reposició de nou dels objectes assegurats
abans que es produís el sinistre.
3.

BÉNS I CAPITALS ASSEGURATS

Dins dels límits establerts en aquest Plec, i modificant el que calgui a les condicions
generals de la pòlissa, l’assegurador garanteix les pèrdues o danys materials
ocasionats al Patrimoni municipal que es relaciona en aquest Plec, les quals tenen la
consideració de cobertures mínimes. Aquestes condicions tècniques figuraran com a
condicions particulars en la pòlissa que es contracti.
Amb caràcter merament enunciatiu, se’n poden destacar els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa consistorial.
Oficines.
Teatres.
Casals.
Dependències policials.
Punts verds de recollida i/o triatge manual.
Centres esportius.
Piscines.
Pavellons esportius.
Auditoris.
Escoles.
Cementiris i Tanatoris.
Escoles bressol.
Magatzems.
Magatzems de la Brigada.
Centre de dia.
Oficina d‘informació.

a) El continent dels béns immobles, quan l’ens local assegurat en tingui el títol
de propietat, possessió o cessió d’ús, independentment de la catalogació que
tingui: monument històric, béns cultural d’interès nacional,… i 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 de propietat municipal,
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estigui explícitament inclòs en la relació esmentada com a béns dels quals se’n
assegura el continent.
b) El contingut dels béns immobles que utilitzi l’ens local assegurat, amb
independència del títol que tingui l’immoble (propietat, cessió d’ús, arrendament
o altres situacions), i mobiliaris i equipaments de tota mena (incloent-hi els
equips electrònics o informàtics de procés de dades) utilitzats per la part
assegurada, per desenvolupar les funcions que li corresponguin (incloent-hi els
béns propietat d’empleats o funcionaris, sempre que tinguin una relació directa
amb la funció que desenvolupin, així com béns de tercers entesos com béns
d’associacions o altres entitats locals, que es trobin en custòdia dipòsit per
utilitzar l’associació o entitat local l’edifici assegurat en qualsevol règim de
cessió, ús, lloguer, etc).
S´entén que estan compresos en les garanties de l’assegurança els “béns dels
empleats” de l’Assegurat, dins del recinte de l´empresa; se n’exclouen en tots
els casos les joies, objectes d´or, metàl·lic i vehicles.
Amb caràcter merament enunciatiu, se’n poden destacar els següents:
• Mobiliari i equipaments de totes classes que utilitzi l’assegurat amb la finalitat
de desenvolupar les funcions i serveis que li corresponen.
• Documents, manuscrits, llibres de negoci, microfilms, pel·lícules, motlles,
fitxers, arxius, plànols i dissenys.
• També queden inclosos els béns de l’assegurat que s’hagi desplaçat
temporalment a d’altres ubicacions de les habituals per reparar-los, fer-ne el
manteniment o exposar-los.
• Equipaments instal·lats en els vehicles.
• Instruments, aparells de valor especial i obra o objectes d’art.
• També queden incloses les mercaderies fixes.
c) Equips informàtics i suports externs de dades (discos externs, disquets,
cassets, 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.
f) Tot objecte d’art, ja sigui propietat de l’ens local o que l’ens local tingui confiat
en dipòsit o custòdia.
g) Maquinària i instal·lacions, tota la maquinària i les instal·lacions, encara que
siguin singulars, compreses en els immobles assegurats: ascensors, equips de
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climatització, plaques solars,... inclosa tota la maquinària i instal·lacions
específica d’un centre esportiu i/o piscina municipal.

RISCOS GARANTITS

4.

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:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

5.

Béns i interessos que constitueixen el patrimoni propi de l’assegurat, incloenthi el seu interès en les reformes i les millores dels edificis propietat de tercers.
Béns immobiliaris de tercers que es trobin en dipòsit o en 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 d’incendi, o impedir-ne la
propagació o minorar qualsevol altre risc cobert.
Despeses que ocasioni a l’assegurat el trasllat dels objectes assegurats o
qualsevulla altra mesura que s’adopti per 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 dels materials, recanvis, eines, equips, maquinària i aparells de
propietat de l’assegurat o que resulti legalment responsable. S’entén per
obres menors aquelles que no afecten a elements estructurals dels edificis.
A la finalització d’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 pèrit de l’assegurat en cas de sinistre cobert per la
pòlissa o pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

GARANTIES I LÍMITS ASSEGURATS
•
•
•
•
•
•

Incendi 100%
Caiguda d’un llamp 100%
Explosió / implosió 100%
Autocombustió / combustió espontània 100%
Despeses de vigilància 100%
Mesures de l’autoritat 100%
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•
•
•
•
•
•
6.

Béns extraviats 100%
Despeses de salvament 100%
Despeses d’extinció 100%
Despeses de desenrunament, demolició i apuntalament 100%
Riscos coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances 100%
Reemborsament de les despeses desemborsades 100%
RISCOS EXTENSIUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Fum, sutge i cendres 100%
Actes de vandalisme o malintencionats (no
incloses
les
enganxades de cartells en els béns assegurats) 100%
Fenòmens atmosfèrics: Pluja, vent, pedra, neu 100%
Xoc o impacte de vehicles terrestres 100%
Caiguda o impacte d’aeronaus 100%
Ones sòniques 100%
Vessament de material fos 100%
Accions tumultuàries i vagues legals 100%
Maquinària de procedència estrangera 100%
Despeses d’extracció de fangs, llots o fums 100%
Danys per aigua:
o
Omissió de tancament d’aixetes 100%
o
Despeses de localització i reparació d’avaries 100%
o
Vessament de l’agent exterior de les instal·lacions
de protecció contra incendis 100%

pintades

ni

RISCOS ADDICIONALS QUE ES CONTRACTEN A PRIMER RISC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honoraris professionals i de pèrits ------------------------------------ 69.600 €
Trencament de llunes i vidres (inclosos els vinils) ---------------- 20.880 €
Danys per electricitat a línies, quadres de
distribució,
transformadors,
maquinàriaelèctrica de producció, distribució i transformació -139.200 €
Despeses de reposició d’arxius i fitxers ----------------------------- 69.600 €
Béns temporalment desplaçats ---------------------------------------- 69.600 €
Pèrdua de lloguers (amb un màxim de 12 mesos) ---------------- 34.800 €
Béns propietat de tercers ----------------------------------------------- 69.600 €
Danys a béns dels empleats ------------------------------------------- 23.200 €
Béns dels usuaris dels centres esportius tancats en taquilles --- 6.960 €
Exposicions temporals --------------------------------------------------104.400 €
Béns en situacions de tercers ------------------------------------------ 69.600 €
Danys a obres menors --------------------------------------------------348.000 €
Obtenció de permisos i llicències ----------------------------------------- 100%
Desallotjament forçós (amb un màxim de 12 mesos) ------------ 34.800 €
Tot risc d’equips elèctrics, electrònics equips informàtics primer risc 139.200 €
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•
•
•

8.
1.

Tot risc d’averia de maquinària i instal·lacions a primer risc ---- 69.600 €
Danys estètics al continent --------------------------------------------- 17.400 €
Riscos d’espoliació i robatori a primer risc:
o
Del contingut a primer risc -------------------------------------139.200 €
o
Del continent a primer risc, per sinistre ---------------------- 17.400 €
i per anualitat ------------------------------------------------------- 34.800 €
o
Desperfectes per robatori --------------------------------------- 20.880 €
o
Metàl·lic en moble tancat ------------------------------------------ 6.960 €
o
Metàl·lic en caixa forta --------------------------------------------- 6.960 €
o
Transportador de fons ---------------------------------------------------- 6 .960 €
o
Espoliació en el recinte assegurat ----------------------17.400 €
o
Infidelitat d’empleats ---------------------------------------------- 23.200 €
BENS EXCLOSOS
Queden exclosos de l’assegurança els béns següents:

a. Els béns assegurats que es trobin fora del lloc que descriu el contracte, amb
excepció del que indiquen els apartats “Bens de l’Assegurat desplaçats
temporalment” i ”Béns propietat de l’Assegurat en poder de tercers”.
b. Valors mobiliaris públics o privats, efectes de comerç, bitllets de banc, diners en
metàl·lic, com també rebuts o documents que representin un valor o garantia en
diners, objectes d’or o plata, pedres i metalls preciosos, quadres i objectes de valor
artístic, joies, col·leccions, col·leccions numismàtiques, filatèliques i similars, o
qualssevol altres objectes que puguin considerar-se de valor especial o garantia de
diners, amb excepció del que indica l’apartat “Robatori i espoliació” per a metàl·lic.
c. Materials radioactius i/o ionitzants.
d. Qualsevol tipus d’embarcacions flotants i d’aeronaus, material ferroviari, satèl·lits,
naus espacials, vehicles de llançament i components que es trobin en el lloc i en el
moment del llançament, amb excepció del que indica l’apartat “Vehicles en repòs a
les instal·lacions de l’Assegurat”.
e. Terrenys; costos de condicionament o modificació de terrenys; minerals i
combustibles fòssils sòlids, líquids o gasosos abans de la seva extracció;
cavernes, estrats subterranis i el seu contingut; aigua, aire.
f. Boscos i collites per fer.
g. Qualsevol tipus d’animal viu.
h. Carreteres, camins, recobriments del terreny, vies fèrries, túnels, ponts, preses,
dics, canals, molls, ports, espigons, pous, oleoductes i gasoductes.
i. Línies elèctriques i transformadors, tubs, canonades i altres instal·lacions situats
fora del recinte dels riscos assegurats.
j. Béns situats o que puguin trobar-se en, sobre o sota l’aigua, ja sigui al mar, a llacs,
o a rius o cursos d’aigua similars.
k. Plataformes i equips de perforació o extracció, llevat dels que estiguin desmuntats i
dipositats en magatzems o zones d’emmagatzematge.
l. Els murs de contenció i els dipòsits que formen part del risc assegurat, excepte per
als riscos d’incendi, caiguda de llamp, explosió i impacte d’aeronaus.
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m. Estructures suportades de forma pneumàtica i els seus continguts, excepte per als
riscos d’incendi, caiguda de llamp, explosió i impacte d’aeronaus.
2. Queden exclosos per a la cobertura de robatori i espoliació els béns següents:
a. Els objectes que es trobin en dependències annexes, terrats, patis o jardins, que
no estiguin degudament protegits.
b. Les mercaderies que es trobin dipositades a l’interior dels vehicles, en qualsevol
situació, quan el robatori es produeixi mitjançant la sostracció del vehicle en què es
trobaven dipositades.
3. Queden exclosos per a les cobertures d’avaria de maquinària de producció i equips
electrònics els béns següents:
a. Estris o eines recanviables de tota mena, quan no formin part o siguin accessoris
de la maquinària assegurada.
b. Els elements intercanviables de les màquines, com ara capçals d’impressió, filtres
o sedassos, cilindres gravats, encunys, matrius, cables, cadenes, corretges i
cordes, i qualsevol altre element de vida limitada.
c. Combustibles, lubricants, mitjans refrigerants, metal·litzats, catalitzadors i altres
mitjans d’operació.
d. Els programes i el programari utilitzat per les màquines o equips per al seu
funcionament, com també les dades informàtiques emmagatzemades mitjançant
qualsevol sistema.
e. Plantes de cogeneració de qualsevol tipus
9.

FRANQUÍCIES

S’admetrà una franquícia progressiva, en les garanties que s’especifiquen a
continuació, en virtut del número de sinistres deudors declarats per anualitat, entesos
com a tals, aquells sinistres en els que no existeixi un tercer al qual se li pugui realitzar
la reclamació dels danys.
S’aplicarà el còmput a cada una de les garanties que s’indiquen, de manera que no es
farà un còmput general per la suma dels sinistres declarats.
Els sinistres computables a efectes d’aquesta franquícia, seran aquells que afectin a
les següents garanties:
•
•

Riscos Extensius
Tot risc d’equips elèctrics, electrònics equips informàtics primer risc

Número de sinistres declarats per anualitat
Primer
Segon i Tercer

Franquícia Aplicable

350 €
10% del sinistre, mínim 400 €, màxim 500 €
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Quart i següents

10% del sinistre, mínim 500 €, màxim 800 €

Sinistres de Vidres
Número de sinistres declarats per anualitat
Primer
Segon i Tercer
Quart i següents

Franquícia Aplicable

450 €
10% del sinistre, mínim 550€, màxim 800€
10% del sinistre, mínim 650€, màxim 1.000€

Aquesta franquícia s’aplicarà a cada vidre o unitat, a restituir o reparar, declarada en el
sinistre, de manera que s’aplicarà la franquícia que correspongui segons el còmput
anual per cada vidre.
10. RISCOS I DANYS QUE NO COBREIX LA COMPANYIA
Queden exclosos de la cobertura els danys i els riscos següents:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes intencionats, 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/o 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 pel prenedor.
Danys ocasionats per les operacions de manteniment, serveis o reparacions
dels béns, com a conseqüència dels recanvis utilitzats.
Els experiments, assajos o proves en el transcurs dels quals les màquines o
equips assegurats siguin sotmesos a un esforç superior al normal de manera
intencionada.
El deteriorament progressiu o gradual de peces o components per ús, fins i tot
normal, incloent-hi la fatiga dels materials, peces i components, tant si tenen
origen en defectes de disseny com si no.
Desgast, erosió, oxidació, combustió espontània i corrosió o falta de
manteniment.
Perjudicis i/o pèrdues indirectes de qualsevulla mena.
Qualsevulla despesa de la que en sigui responsable el proveïdor o el
fabricant.
Furt.
Terrorisme.
Pèrdues o danys causats per la confiscació, expropiació, requisa o destrucció
dels béns assegurats per ordre de qualsevol govern de fet o de dret o de
qualsevulla autoritat pública de la zona on es troben els béns assegurats.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 qualsevulla
classe, tant en temps de pau, com en temps de guerra, incloent-hi els actes
per impedir, combatre o defensar-se contra un atac real o probable, realitzat
per:
o
Govern o poder sobirà (de fet o de dret) o qualsevulla autoritat que
mantingui o utilitzi forces armades o de qualsevulla mena.
o
Forces armades de qualsevulla índole.
o
Agents 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 conegut de béns que en el moment del sinistre hagin de ser
objecte d’una assegurança obligatòria, d’acord amb qualsevulla Llei o
regulació.
Els efectes mecànics, tèrmics, radioactius i la contaminació, causats per
reaccions o transmutacions nuclears sigui quina sigui la causa que els
produeixi, i també les radiacions ionitzants.
Danys resultants de mutacions i/o alteracions genètiques.
La retirada del material d’asbestos, excepte quan el mateix material resulti
directament afectat a conseqüència d’incendi, llamp o explosió.
Assentament del terreny, contracció o dilatació.
Qualsevol funcionament o mal funcionament d’Internet o sistema similar, o de
qualsevol intranet o xarxa privada o sistema semblant.
Danys causats per insectes, rosegadors o altres animals nocius, bacteris o
virus.
Podridura, floridura, fongs o espores, humitat o sequedat, variacions de
temperatura o humitat, canvis de color, textura, sabor i acabat, minves,
evaporació o pèrdues de pes.
Canvis en el nivell freàtic.
Vessament de material fos.
Reclamacions de tercers o responsabilitats civils de qualsevol naturalesa.
Faltes d’inventari, pèrdues o extraviaments de qualsevol classe.
Fenòmens de la naturalesa, com ara erupcions volcàniques, terratrèmols,
tremolors de terra, despreniments o corriments de terres, allaus, huracans,
ciclons, gelades, fred, gel, inundacions sigui quin sigui l'origen, embats del
mar i grans marees.
Aquesta exclusió no es considera aplicable a:
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- Els danys materials directes produïts per la pluja, el vent, la pedra o la neu,
sempre que: quant a la pluja, es registri una precipitació acumulada superior a
40 litres per metre quadrat, registrada durant una hora; pel que fa al vent, es
registrin velocitats superiors a 96 quilòmetres per hora; i pel que fa a la
caiguda de pedra o neu, sigui que sigui la intensitat; llevat que els fenòmens
esmentats es corresponguin o siguin produïts pels fenòmens de la naturalesa
la cobertura dels quals estigui prevista pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.
La magnitud d’aquests fenòmens ha d’acreditar-se amb els informes
certificats expedits pels organismes públics competents en la matèria,
mesurats en les estacions meteorològiques o centres de mesura més pròxims
al lloc del sinistre.
- Els danys materials directes produïts per inundació, com a conseqüència del
desbordament o la desviació del curs normal de llacs sense sortida natural,
canals, sèquies i altres cursos o lleres en superfície construïts per l’home;
clavegueram, col·lectors i altres cursos subterranis en desbordar-se, rebentar,
trencar-se o avariar-se, sempre que la inundació no sigui produïda per fets o
fenòmens que corresponen a riscos emparats pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.
- Els danys materials directes produïts per la caiguda de llamp, entesa com la
descàrrega elèctrica violenta, produïda per una pertorbació en el camp elèctric
de l’atmosfera, sobre els béns assegurats.
•

Els danys soferts per:

Els vehicles i/o maquinària mòbil, com a conseqüència de xoc, impacte o bolcada, i
també el contingut que estigui sent manipulat o pugui haver-hi a dins, com a
conseqüència de la circulació o quan es trobin fora dels edificis assegurats.
•

Interrupció o fallada en el subministrament de qualsevol tipus de servei,
energia, calor, condicionament d’aire, combustible, vapor, aigua o electricitat.

•

Danys en els béns assegurats quan els locals romanguin deshabitats o sense
vigilància durant un període superior a 30 dies consecutius.

11. 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 i/o el seu mediador comunicarà al Consorci aquest fet i li sol·licitarà la
indemnització corresponent. Malgrat tot, els asseguradors poden lliurar a la part
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assegurada 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 qualsevulla 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 les indemnitzacions que rebi
del Consorci de Compensació d’Assegurances, fins a l’import total que la part
assegurada hagi avançat a compte.
L’entitat licitadora es fa responsable de la correcta tarifació de la prima del Consorci de
Compensació d’Assegurances.

12. RISCOS COBERTS PEL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES
•
•
•

Els fenòmens de la natura següents: terratrèmols i sismes submarins,
inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques
atípiques i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
Que s’ocasionin 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.

13. RISCOS
EXCLOSOS
D’ASSEGURANCES

PEL

CONSORCI

DE

COMPENSACIÓ

El Consorci de Compensació d’Assegurances no indemnitzarà l’assegurat pels danys
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Els que no donin lloc a indemnització, segons la Llei de contracte
d’assegurances.
Els que s’ocasionin 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 que estiguin deguts a vicis o defectes propis de la cosa assegurada.
Els que es produeixin 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 que es derivin de l’energia nuclear.
Els que siguin deguts a l’acció del temps o a agents atmosfèrics diferents als
fenòmens de la natura que s’han assenyalat abans.
Els que siguin causats per actuacions que es produeixin en el decurs de
reunions i manifestacions que es portin a terme de conformitat amb el que
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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 que es causin per mala fe de l’assegurat.
Els que es produeixin abans de l’abonament de la primera prima.
Els que es produeixin trobant-se la cobertura en suspensió d’efectes o el
contracte extingit per manca de pagament de les primes.

•
•
•
•

14. CLÀUSULES ACLARIDORES
a) Peritatges
D’acord amb el que preveu la Llei de contractes d’assegurances, el contractant
podrà, en cas de sinistre, nomenar un pèrit per tal que actuï en nom seu; en
aquest cas, es garantiran fins al límit de 20.000,00 € les despeses i honoraris dels
pèrits 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.
b) 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.
c) 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.
Així mateix, es garanteix els danys a les canonades glaçades i els danys que s’hi
causin.
d) Tot risc d’equips elèctrics, electrònics i equips informàtics
Aquesta garantia cobreix:
•

Tot risc de dany material que tingui el seu origen en un acte imprevist i
sobrevingut sobtadament, com a conseqüència de:
o
Incendi, llamp o explosió.
o
Fum, setge, gasos corrosius.
o
Acció de l’aigua i la humitat.
o
Curt circuit, sobretensió, inducció i altres efectes semblants.
15
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Errors de construcció i de càlcul.
Errors de manejament, imperícia, negligència i acte, malintencionats,
tant en el propi personal, com d’estranys, excepte quan actuïn en
connivència amb el prenedor o l’assegurat.
o
Robatori i espoliació.
o
Tempesta, pedra, gebrades, pluja.
o
Enfonsament de terreny, moviment de terres, ensorrament d’edificis.
o
Caigudes, impactes, col·lisió, així com obstrucció o entrada de cossos
estranys.
o
Fallada en els dispositius de regulació.
o
Qualsevulla altra causa no exclosa expressament en aquest apartat.
Danys als suports externs de dades: es garanteixen fins al límit de 60.000 €
els danys materials que pateixin suports usuals d’informació, tals com discos,
cintes, fitxes,... així com les despeses que s’originin per la recuperació i/o
reimpressió de les informacions emmagatzemades partint de documents o
suports informàtics.
Queda exclosa qualsevol despesa resultant de falsa programació perforació,
classificació, inserció, anul·lació accidental d’informacions o rebuig de
portadors externs de dades, i pèrdua d’informació causada per camps
magnètics, així com les restriccions imposades per les autoritats públiques
relatives a la reconstrucció o arranjament del sistema electrònic de
processament de dades assegurades.
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 evitar o reduir la
paralització de l’activitat que realitzen els aparells sinistrats.
o
o

•

•

e) 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.

f) Béns i obres d’art
Tot objecte d’art, tant si és propietat de l’Ajuntament, com si ho és de tercers i
estan en dipòsit, custòdia o en exposició, forma part del contingut.
g) Instruments musicals
Tot instrument musical, tant si és propietat de l’Ajuntament, com si està confiat en
dipòsit o custòdia, forma part del contingut.
h) Equip fotogràfic, equips de mesura i portàtils
Tot aquest equip, tant si és propietat de l’Ajuntament, com si està confiat en dipòsit
o custòdia, forma part del contingut.
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i) Servei de reparadors
Es facilitarà per part de la Companyia, sempre que per la zona sigui possible, i
amb protocol amb els industrials, un servei d’industrials per procedir a la reparació
dels danys, en cas de sinistre cobert.
j) Es garanteix els danys a les construccions fixes o desmuntables
dipositades a l’aire lliure, realitzades amb tancaments i cobertes de material
flexible, de plàstic, de vidre, de fusta, d'alumini o materials semblants, així com
al contingut degudament protegit de les esmentades construccions, sempre
que aquestes construccions siguin pròpies de l’activitat o serveis de
l'Ajuntament i estiguin degudament protegides.
k) En cap cas es demanarà per l’emissió de les diferents pòlisses mesures de
seguretat ni de prevenció, mes enllà dels mínims raonables, per tant, totes
les pòlisses seran emeses sense aquesta informació i sense que, per tant, en
el moment del sinistre es pugui adduir la seva manca.
l) Es farà constar expressament:
• Que el límit assegurat per riscos addicionals correspon al capital assegurat a
primer risc.
• Que es troben coberts els danys produïts a les mercaderies i els productes
que ocasionalment, per motius de trasllat o altres, hagin de romandre
dipositats a l’aire lliure un període de temps raonable.
• Que queden assegurades les plaques solars en les situacions de risc on n’hi
hagi, amb les mateixes cobertures de la pòlissa.
15. PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ
L’assegurador satisfarà la indemnització conforme s’indica a continuació:
a) L’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al terme de les
investigacions i peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i, si
s’escau, l’import dels danys que en resultin. 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 que en conegui i d'acord amb la normativa vigent.
b) 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 indemnització per mora que estableix la Llei.
c) L’ens local ostentarà la facultat de decidir si vol que l’assegurador l’indemnitzi
amb el pagament del peritatge derivat del sinistre o bé substituir el pagament
de la indemnització per la reparació o la reposició de l’objecte sinistrat.
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d) 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.

16. CLÀUSULES ESPECIALS
A la pòlissa a concertar s’aplicaran les següents clàusules especials:
a) Noves adquisicions
Fins a 300.000,00 € del límit d’indemnització, queda cobert de manera automàtica,
sense declaració prèvia de l’assegurador, qualsevol patrimoni nou, adquirit o
ocupat posteriorment a l’entrada en vigor de l’assegurança (tant pel que fa a
continent, com al contingut o altres béns). Al venciment de la pòlissa es
regularitzaran les noves situacions.
b) Compensació de capitals (contingut i continent)
Queda expressament convingut que, si en el moment del sinistre existís un excés
de capital assegurat en una o en diverses partides del “continent i/o contingut”,
amb exclusió de les existències flotants, aquest excés es podria aplicar 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 que s’hagi satisfet en
l’anualitat en curs.
Aquesta compensació només serà aplicable a béns corresponents a una mateixa
situació de risc, sobre els capitals que estiguin declarats per la mateixa.
La present garantia no s’aplicarà en aquells límits quantitatius contractats a
“primer risc”.
c) Assegurança a valor de reposició a nou
Queda convingut que l’entitat asseguradora 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, sempre i quan
en el moment del sinistre la diferència existent entre el valor real dels béns
assegurats i el seu valor en estat de nou, no sigui superior al 50% sent l’excés
d’aquest percentatge sempre a càrrec de l’Assegurat.
d) Obres d’art, monuments i béns declarats culturals. 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 manera que
segueix:
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•
•
•

•

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 tant sols de les
despeses de restauració, sinó també de la pèrdua de valor de l’objecte.
Per a la determinació de la pèrdua de valor de l’objecte, serà designat un pèrit
per part de l’assegurat o propietari i potestativament, o altre per part de
l’assegurador. En cas de no arribar a un acord, es nomenarà de mutu acord
entre les dues parts, un tercer pèrit independent, la resolució del qual serà
inapel·lable.
En cap cas el cost de la restauració o reparació, més la depreciació, podrà
superar la suma assegurada.

e) Construccions fixes o desmuntables dipositades a l’aire lliure
Modificant el que calgui les condicions generals de la pòlissa, la companyia
indemnitzarà, tanmateix, els danys a les construccions fixes o desmuntables
dipositades a l’aire lliure, realitzades amb tancaments i cobertes de material
flexible, de plàstic, de vidre, de fusta, d'alumini o materials semblants, així com al
contingut de les esmentades construccions, sempre que aquestes construccions
siguin pròpies de l’activitat o serveis de l'Ajuntament.
f) Danys a elements del contingut per motiu de trasllat
Es fa constar expressament que es troben coberts els danys als elements del
contingut que ocasionalment, per motius de trasllat o altres, degut a força major,
hauran de romandre dipositats a l’aire lliure per un període de temps raonable i
aquests béns siguin susceptibles d’estar a l’aire lliure amb les proteccions
adequades, fins a un límit per sinistre de 60.000 €.
g) Robatori de continent
Robatori d’elements que formen part del continent, tals com teulades, portes,
canonades i altres instal·lacions:
Capital assegurat de 15.000 € a primer risc.
Màxim 30.000 € per any.

17. 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 amb les condicions establertes en aquest
Plec, i ha de facilitar a l’ens local la pòlissa definitiva dins el primer mes a partir de la
data en què entra en vigor l’assegurança contractada o de la seva renovació, així com
qualsevol altre documentació que sigui necessària.
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L’entitat adjudicatària col·laborarà amb el personal municipal encarregat del seguiment
de sinistres pendents i facilitarà obligatòriament la informació de sinistralitat següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de referència del sinistre.
Situació del sinistre.
Concepte de la garantia indemnitzada.
Valoració del sinistre, on ha de figurar, a més, l’import de la franquícia.
Provisió tècnica actualitzada.
Import indemnitzat.
Data del pagament.
En tots els sinistres informe pericial on figurarà entre altres, la franquícia (si
fos el cas), el nom del perit, la data de peritació i l’import a indemnitzar.

En el cas de desacord en la cobertura del sinistre o en la determinació de l’import a
indemnitzar, es tractarà en una comissió constituïda a per a sinistres problemàtics i
composada per dos representants de l’entitat adjudicatària, dos tècnics municipals i el
corredor que gestiona la pòlissa. Els acords presos en aquestes Comissions
vincularan a totes les parts afectades.
Les noves altes de béns, objecte d’aquesta cobertura de danys materials, s’ajustaran a
les cobertures indicades en aquest Plec i la regularització de les mateixes es farà
conjuntament amb les baixes produïdes dins de la vigència del contracte, al venciment
anual de la pòlissa. S’entregarà a l’ens local la regularització definitiva de l’anualitat,
conjuntament amb el rebut corresponent, durant el primer mes de la renovació de la
pòlissa.
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.

18. PREVALENÇA DELS PLECS
En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les
particulars de la pòlissa i els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre
les condicions de la pòlissa.
Els licitadors no obstant, hauran d’aportar una còpia de les condicions generals
específiques i particulars de la pòlissa.
19. 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
produeixin.
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La companyia asseguradora haurà d’emetre el corresponent certificat d’assegurança
sobre aquestes altes o baixes.

20. CÀLCUL DE LA PRIMA
Durant tota la vigència de la pòlissa i les seves renovacions, romandrà invariable la
taxa utilitzada per l'adjudicatari per a la formalització de la proposta econòmica.
Es fixa una taxa específica aplicar sobre el capital de continent i contingut.
Aquesta taxa es determinarà en funció de l’adjudicació del contracte i anirà entre el 0,7
per mil i el 0,45 per mil segons s’estableix en els criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant fórmules.
Les cobertures mínimes son les indicades en aquest Plec, i les taxes les indicades
anteriorment, a millorar en tots dos casos, en el seu cas, per part del licitador segons
criteris establerts al Plec de clàusules administratives particulars.
21. EFECTE DE LA COBERTURA
L’efecte de cobertura s’estableix en el moment en que es produeix cada alta a l’Acord
marc.
Cada adhesió a la pòlissa marc tindrà caràcter anual i el període de vigència serà
l’estipulat en el contracte d’adhesió, a comptar des de les 0 hores de la data d'adhesió,
amb independència que l’Acord marc venci. És a dir, l’adhesió s’haurà de fer dintre del
període de vigència de l’Acord marc, i la pòlissa i cobertura resultant de l’adhesió feta,
tindrà una durada d’un any independentment que l’Acord marc venci en l’impàs.
22. SUMA ASSEGURADA
Es fixarà en la pòlissa o contracte resultant de cada adhesió de la pòlissa marc per
part dels diferents ens locals, on s’indicarà la relació i descripció de les diferents
situacions de risc.
Cada situació de risc vindrà identificada amb el seu capital assegurat de continent i
contingut.
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III. CARÀCTER CONTRACTUAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. CARÀCTER CONTRACTUAL DE LES CONDICIONS DE LES POLISSES
Les clàusules del Plec de prescripcions tècniques tenen caràcter contractual
conjuntament amb les administratives particulars així com els preus addicionals i
complementaris que formalment oferts per les empreses adjudicatàries en les
proporcions econòmiques del sobre C hagin estat acceptades en l'acord d'adjudicació
per l'òrgan de contractació d'aquest Acord marc, el Consorci Català pel
Desenvolupament Local.

2. JUSTIFICACIÓ RESPECTES LES TAXES MÍNIMES
La determinació d’unes taxes mínimes per cada pòlissa es basa en la peculiaritat dels
diversos destinataris, amb característiques com els diferents trams poblacionals, així
com les competències i serveis mínims que segons els mateixos trams dels ens locals,
particularment els ajuntaments, han de gestionar. En aquest sentit, la finalitat d’aquesta
taxa mínima és la viabilitat econòmica d’aquestes pòlisses d’assegurances, per tal de
realitzar les millors prestacions possibles.

3. INTEGRACIÓ DE LES MILLORES DELS ADJUDICATARIS EN LES POLISSES
DE L'ACORD MARC
També tindran caràcter contractual les millores que s'hagin ofert en la proposta tècnica
del sobre B per les empreses adjudicatàries sempre i quan aquestes figurin
acceptades en l'acord d'adjudicació d'aquest Acord marc que s'adopti pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local.
Aquestes millores quedaren integrades en les condicions de les pòlisses als efectes de
poder ser objecte de les prestacions dels encàrrecs de provisió que es realitzin per les
entitats locals destinatàries de l'Acord marc.
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