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I. DISPOSICIONS GENERALS 

Clàusula 01. Objecte d'aquest plec 

Aquest Plec de prescripcions tècniques té com objecte establir les condicions de 
cadascuna de les quatre pòlisses d'assegurances que tot seguit es detallen com a lots 
objecte de licitació: 

Lot 1 – Pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents per als ens públics. 

Lot 2 – Assegurances dels vehicles terrestres dels ens públics. 

Lot 3 – Pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de 
l’administració dels ens públics i empreses públiques, consorcis i gestores d’entitats 
públiques. 

Lot 4 – Pòlissa d’assegurances de defensa jurídica i reclamació de danys dels ens públics.  

En les prestacions d'aquestes pòlisses d’assegurances, especialitzades i adaptades a les 
necessitats dels ens locals i contractades centralitzadament pel CCDL-ACM, que actua en 
qualitat de prenedor dels lots 2, 3 i 4 (servei d’assegurances de vehicles, responsabilitat 
de càrrecs electes i defensa jurídica i reclamació de danys) i per les entitats locals 
adherides com a prenedores del lot 1 (servei d’assegurances d’accidents), s'assenyalen 
tot seguit en els set epígrafs següents 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 contractes basats per les entitats locals 
destinatàries  

Clàusula 02. 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 DEL LOT 1 SOBRE ASSEGURANCES COL·LECTIVES 
D’ACCIDENTS PER ALS ENS PÚBLICS 

LOT 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EN LA CONTRACTACIÓ D’UNA 
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS PER ALS ENS PÚBLICS 

Clàusula 03. Objecte de l’assegurança 

L'objecte del present plec es la contractació de la pòlissa marc d’assegurança col·lectiva 
d’accidents pel personal funcionari i laboral, personal, alts càrrecs i regidors i qualsevol 
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altra persona, dels Ens Públics adherits al Consorci de Desenvolupament  Local de 
Catalunya. 

Clàusula 04. Subjectes de la contractació 

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

Prenedor de l’assegurança:  

Ens Públics, Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions, i altres entitats en l’àmbit de 
l'exercici de l'activitat assegurada.  

Els seus Organismes Autònoms, Patronats, Fundacions, Empreses Públiques i Societats 
Anònimes Municipals 

Assegurats: Compon el col·lectiu a assegurar les persones que a continuació 
s’assenyalen:  

• Col·lectiu A: Funcionaris i Contractats Laborals La totalitat del personal que presti 
servei actiu de l'entitat local. S’entén a aquest efecte com a servei actiu la 
situació del personal integrat per l'entitat local mitjançant una relació de serveis 
professionals i retribuïts, sempre que aquesta relació estigui originada 
mitjançant nomenament reial provat per òrgan competent o mitjançant 
contracte de treball. 

• Col·lectiu B: Corporació, la totalitat de Regidors, Consellers i Funcionaris 
d'Ocupació de l’Ens Públic 

• Col·lectiu C: Qualsevol altre grup de persones on l’Ens Públic tingui interès a 
assegurar. Aquest tipus de pòlissa seran pòlisses anuals o temporals. 

A efectes enunciatiu, però no limitatiu, s’indiquen tipus d’assegurances que pot 
comprendre: 

Cursos de formació 

Activitats del lleure 

Accidents activitats esportives 

Usuaris dels Centres esportius municipals 

Nens de les llars d’infants 

Nens de les escoles municipals 

Escoles infantils o d’adults 

Correbous  
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Composa el col·lectiu assegurat A i B la totalitat dels empleats públics que exerceixen 
funcions retribuïdes al prenedor de l’assegurança. Essent el col·lectiu assegurat: 
empleats públics, s’inclouen els funcionaris de carrera, els funcionaris interins, el 
personal laboral (ja sigui fix, per temps indefinit o temporal o qualsevol altre modalitat 
prevista per l’Estatut dels Treballadors), el personal eventual i el personal estatutari.  

Respecte als funcionaris de carrera, es troben inclosos a l’assegurança els que es trobin 
en les situacions administratives de servei actiu, serveis especials, servei en altres 
Administracions Públiques o en excedència, per qualsevol de les seves modalitats, així 
com en qualsevol altre de les situacions administratives que puguin regular als 
funcionaris de carrera.  

S’entenen també inclosos a l’assegurança les persones que en el futur, dins del període 
de duració del contracte d’assegurança, s’incorporin en qualsevol de les condicions 
anteriorment assenyalades, i s’adhereixin a la pòlissa. 

Es considerarà inclòs a la pòlissa a la totalitat del personal, qualsevol que sigui la 
naturalesa jurídica de la seva vinculació amb el Prenedor que, en funció de la seva 
situació, hagués d’estar de forma efectiva inclòs a la pòlissa i independentment de la 
situació en la que es trobin (en alta laboral, en incapacitat temporal, en procés de 
reconeixement d’incapacitat permanent, en situació de suspensió de contracte per 
qualsevol de les circumstàncies previstes en la legislació, etc.).  

Mantindrà la condició d’assegurat de la pòlissa que es contracti l’empleat públic que 
causi baixa en la seva prestació de serveis retribuïts per esgotament del període màxim 
d’incapacitat temporal, mantenint en conseqüència la cobertura vigent fins que es 
produeixi una resolució definitiva de la Seguretat Social o Organisme competent sobre la 
seva situació.   

Respecte els Regidors, si no estiguessin en plantilla de l’Ajuntament, serà suficient la seva 
acreditació com a Regidor o Conseller per estar comprès en el Grup Assegurat. 

En conseqüència, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a 
membre del grup assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida 
pel prenedor.  

Igualment es fa constar que queda també assegurat el personal amb discapacitat que 
presti servei al prenedor.  

No es pretén que s’indemnitzi aquest personal per les seves limitacions en l’activitat, 
grau de discapacitat o grau de limitacions en l’activitat prèvies, però si que tingui plena 
cobertura per la resta de circumstàncies o contingències.  

Respecte el col·lectiu C, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a 
membre del grup assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida 
pel prenedor.  

Així mateix es fa expressament constar que s’estableix un límit d’edat fins als 70 anys per 
la cobertura d’Invalidesa, en qualsevol de les modalitats, excepte per el Grup C, i per les 
activitats dirigides a Gent gran, on es limita a 80 anys. 
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En els col·lectius de gent gran l’assistència sanitària es limitarà dels 75 als 80 anys a 600€. 

S’estableix per als Grups A i B, un capital màxim assegurat per cobertura de 250.000 €. 

Beneficiaris 

En cas d’Incapacitat Permanent o Gran Invalidesa serà beneficiari de l’assegurança el 
propi assegurat.  

En cas de defunció de l’assegurat tindran la condició de beneficiaris les persones que 
cada assegurat hagi designat i, en defecte de designa, els hereus de l’assegurat. 

Per tant, es convé expressament que el prenedor renuncia a la facultat de designació de 
beneficiari per la percepció de les prestacions d’aquest contracte concedint-la amb tota 
la seva eficàcia i de forma permanent als assegurats de la pòlissa.  

Per aquest fet, la revocació de la designació de beneficiaris efectuada amb anterioritat 
correspondrà als assegurats.  

El prenedor, una vegada adjudicada la present licitació, procedirà a comunicar als 
assegurats la companyia asseguradora i les condicions del nou contracte subscrit. Al 
temps, els informarà de la conveniència de que els Assegurats actualitzin la seva 
designació de beneficiaris.  

Clàusula 05. Definicions prèvies 

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

El càlcul de la prima neta es realitza aplicant les tasses que resultin de l’adjudicació, 
tenint en compte el conjunt de cobertures contractades, capitals assegurats, condicions 
d'assegurament, nombre d'assegurats, i altres condicions pactades que consten a la 
pòlissa, de manera que la variació en qualsevol d'aquestes condicions determinarà la 
corresponent modificació de la prima.  
 
El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin de legal aplicació en cada 
moment, que sumats a la prima neta, donen com a resultat la prima total. 
 
Sinistre 
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Tot fet que hagi produït la defunció o la invalidesa de l'assegurat, sempre que sigui 
objecte d'aquest contracte d'assegurança i posi en joc les garanties de la pòlissa de 
conformitat als termes i condicions pactats. 

Garanties i capitals assegurats 

GRUPS A i B 

Les garanties, capitals assegurats i, en general, tots els elements constitutius de la pòlissa 
són els que determini l’Ens Públic contractant, entre les cobertures de la Pòlissa Marc,  
que podran ser diferents per a cada col·lectiu. 

GRUP C 

Cursos de formació 

Cobertura durant les classes i in itinere 

S’estableix dos tipus de garanties i capitals assegurats, que es podran modificar si per 
part de l’Administració es variessin les garanties i capitals assegurats. 

ALTRES TIPUS DE GRUPS A ASSEGURAR 

Cobertura mentre duren les activitats  

S’ha de tenir en compte que es considera accident, i per tant, té cobertura, tot fet extern 
(una caiguda, per exemple), però no es considera accident i per tant, NO té cobertura, 
tot fet intern ( com per exemple, una estrebada muscular). 

Definició d’accident als efectes de l’assegurança 

S’entén per accident tota lesió corporal sobrevinguda a l’assegurat independentment de 
la seva voluntat i deguda a una causa sobtada, fortuïta, momentània, externa i violenta.  

Mort per accident 23.432,25€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 46.864,52€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres 
concertats 

IL·LIMITADA i fins a 1.500€ 
aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 

Mort per accident 9.000€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 18.000€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres 
concertats 

IL·LIMITADA i fins a 600€ aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 
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Es consideraran accidents i, en conseqüència, s’indemnitzaran per la garantia que 
procedeixi:  

a) Tots aquells fets catalogats com accidents pels Organismes Oficials o 
Jurisdiccionals competents en les corresponents Resolucions o Sentències 
fermes. En conseqüència, la qualificació d’un fet com accident, la defunció o la 
graduació de la incapacitat permanent vindran determinades per la regulació de 
la Seguretat Social i/o pels Organismes Oficials o Jurisdiccionals competents en 
les seves corresponents Resolucions o Sentències fermes.  

b) Les conseqüències d’enverinaments, asfixies, cremades o lesions internes a 
conseqüència de gasos o vapors, immersió o submersió o per ingestió de 
matèries líquides, sòlides, tòxiques o corrosives.  

c) Les conseqüències de la pràctica d’esports com aficionat i de la caça.  

d) Les conseqüències de llamps, incendi, explosió, electricitat o similars.  

e) Les conseqüències d’infeccions a causa d’intervencions quirúrgiques o 
tractaments mèdics motivats per un accident cobert per la pòlissa o quan l’agent 
patogen hagués penetrat en el cos per una lesió produïda per un accident cobert 
o de la mossegada o picada de qualsevol classe d’animal.  

f) Les conseqüències d’intervencions quirúrgiques i de tota classe de tractaments 
mèdics quan siguin degudes o motivades per un accident cobert per la pòlissa.  

g) Les conseqüències d’accions ocorregudes en legítima defensa pròpia o de tercers 
així com en l’intent de salvament de persones o béns.  

h) Les insolacions, congestions, congelacions o altres inclemències del temps o de 
la pressió atmosfèrica a les que l’Assegurat hagi estat exposat com a 
conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa.  

i) Les hèrnies, esforços o distensions musculars, lumbàlgies amb o sense irradiació 
ciàtica o similars sempre que tinguin el seu origen en un accident cobert per la 
pòlissa.  

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

Consideració d’invalidesa permanent i establiment del grau 

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

Clàusula 06. Cobertures de la pòlissa i definicions 

a) Mort per accident 
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Es garanteix, a la defunció de l'assegurat per accident, el pagament del capital assegurat 
als beneficiaris designats. 

Pel que fa als assegurats menors de 14 anys, en cas de mort per accident, el capital 
assegurat va destinat a cobrir les despeses de sepeli i trasllat del mort. 

b) Mort per accident de circulació 

Es garanteix, a la defunció de l'assegurat per accident de circulació, el pagament del 
capital suplementari establert a la pòlissa  als beneficiaris designats. 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos:  
 
1.-Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle.  
2.-Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre.  
3.- Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres.  

c) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un 
accident 

Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un 
accident, quedés afectat per una invalidesa permanent absoluta, extingint-se en aquest 
cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 

Es considera com Invalidesa Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici 
derivada d'un accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la 
total ineptitud de l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o 
ofici remunerats. 

Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 

No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui 
revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

 
d) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un 
accident de circulació 

Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa  en cas que 
l'assegurat, a causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una invalidesa 
permanent absoluta, extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de mort de 
l'esmentat assegurat. 

Es considera com Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici 
derivada d'un accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la 
total ineptitud de l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o 
ofici remunerats. 
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Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 

No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui 
revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos: 
 
1.-Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle.  
2.-Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre.  
3.- Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 

e) Incapacitat permanent total per a la professió habitual derivada d'un accident 

Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un 
accident, quedés afectat per una invalidesa permanent total, extingint-se en aquest cas 
la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat.  
 
Es considera com Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual derivada d'un 
accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud 
de l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 

Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 

No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui 
revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

f) Incapacitat permanent total per a la professió habitual derivada d'un accident de 
circulació 

Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa  en cas que 
l'assegurat, a causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una invalidesa 
permanent total, extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat 
assegurat. 

Es considera com Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual derivada d'un 
accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud 
de l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 

Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 

No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui 
revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos:  
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1.-Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle.  
2.-Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre.  
3.-Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 

g) Gran invalidesa per accident 

Es garanteix el pagament del capital assegurat en el cas que l'assegurat, a causa d'un 
accident, quedés afectat per una gran invalidesa, extingint-se en aquest cas la cobertura 
per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 

Es considera com a Gran Invalidesa la situació d'un treballador afectat d'incapacitat 
permanent que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita 
l'assistència d'una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida. 

Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 

No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agreujament o milloria, en els 
termes de la legislació vigent. 

h) Gran invalidesa per accident de circulació 

Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa  en el cas que 
l'assegurat, a causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una gran invalidesa, 
extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 
 
Es considera com a Gran Invalidesa la situació d'un treballador afectat d'incapacitat 
permanent que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita 
l'assistència d'una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida. 

Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan 
sigui declarada o reconeguda per l'organisme competent.  
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet 
que la situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agreujament o milloria, en els 
termes de la legislació vigent. 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos:  
 
1.-Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle.  
2.-Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre.  
3.- Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres.  

i) Incapacitat permanent parcial per accident: 

En el supòsit d’incapacitat permanent parcial, el grau d’incapacitat es determina sobre la 
base del barem següent: 

I.- Cap 
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1.- Dèficits neurològics d'origen central 

• Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors  100% 

• Estat vegetatiu persistent      100% 

• Paràlisi completa resultant de l’accident    100% 

• Incapacitat permanent o lesions permanents no 

   invalidants, alienació mental, incurable i total, resultant 

   directa i exclusivament de l’accident     100% 

• Afàsia completa (Alteració total de la formació 

    i comprensió del llenguatge)       40% 

• Amnèsia completa de fixació       40% 

• Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de  

    tractament continuat       20% 

2.- Sistema ossi 

• Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia   15% 

• Pèrdua de substància òssia que no requereix 

         cranioplàstia         4% 

• Pèrdua de substància important sense possibilitat 

         de reparació en maxil·lar superior i inferior amb 

   repercussió funcional        30% 

3.-Sistema olfactiu 

• Pèrdua parcial del nas       10% 

• Pèrdua total del nas        25% 

• Pèrdua de l'olfacte (Anòsmia)       5% 

4.- Boca 

• Pèrdua de totes les dents dels maxil·lars  

    superior i inferior        10% 

• Amputació total de la llengua       30% 
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• Pèrdua del gust (Agèusia)       5% 

• Ablació maxil·lar inferior       30% 

5.- Oïda 

• Pèrdua d'una orella        10% 

• Pèrdua de les dues orelles       25% 

• Sordesa total d'una oïda       15% 

• Sordesa total de les dues oïdes      50% 

6.- Visió 

• Ceguesa d'un ull        30% 

• Ceguesa dels dos ulls        100% 

II.- Tronc 

1.- Sistema Ossi: 

a).- Columna Vertebral 

• Pèrdua completa de mobilitat de columna     60% 

• Fractura o luxació de la columna vertebral amb 

   rigidesa requerida cervical, o importants desviacions 

   pronunciades d’origen traumàtic     50% 

• Segment cervical: Pèrdua completa dels 

moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació    25% 

• Segment dorso-lumbar: Pèrdua completa 

dels moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació    30% 

b).- Costelles 

• Fractura de costelles amb deformacions 

    toràciques persistents i alteracions funcionals     10% 

2.- Òrgans: 

a).- Laringe I Tràquea 

• Paràlisi d'una corda vocal (disfonia)      10% 
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• Paràlisi de dues cordes vocals (afonia)    30% 

• Traqueotomizado amb cànula       30%. 

b).- Pulmó 

• Pèrdua d'un pulmó        25%. 

c).- Ronyó 

• Pèrdua d'un ronyó        25% 

• Pèrdua dels dos ronyons       70% 

d).- Melsa 

• Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb  

    repercussió hematològica       20% 

• Pèrdua de la melsa (esplenectomia) sense 

    repercussió hematològica       10% 

e).- Aparell Genital Femení 

• Pèrdua d’una glàndula mamària      25% 

• Pèrdua d’ambdues glàndules mamàries    50% 

• Pèrdua d’un ovari       35% 

• Pèrdua d’ambdós ovaris       70% 

• Pèrdua de l'úter        35% 

• Deformació genitals externs femenins amb 

    alteració funcional        40%. 

• Deformació genitals externs femenins sense 

    alteració funcional        25% 

f).- Aparell Genital Masculí 

• Desestructuració del Penis amb alteració funcional   40% 

• Desestructuració del Penis sense alteració funcional   25% 

• Pèrdua d’un testicle        35% 

• Pèrdua d’ambdós testicles      70% 
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III.- Extremitats 

1) Extremitats Superiors  

• Pèrdua o inutilització de tots dos braços o mans    100% 

• Pèrdua de braç o ma        100% 

• Amputació a nivell de l'húmer      50% 

• Amputació a nivell de l’avantbraç o de la mà     40% 

• Anquilosis o pèrdua total de moviment de l'espatlla   30% 

• Anquilosis o pèrdua total de moviment: del colze   25% 

• Anquilosis o pèrdua total de pronosupinació    8% 

• Anquilosis o pèrdua total de canell     20% 

• Paràlisi completa del nervi circumflex,  

    subescapular o musculocutani      10% 

• Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o  

   cubital a nivell del braç       20% 

• Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o  

    cubital a nivell de l'avantbraç-canell      10% 

• Fractura no consolidada de l’húmer     25% 

• Fractura no consolidada de húmer o cúbit i radi   25% 

• Fractura no consolidada de cúbit o radi    15% 

• Amputació del polze        27% 

• Amputació de l'índex        20% 

• Amputació del polze i índex      20% 

• Amputació del polze i un altre dit     17% 

• Amputació de l’índex o un altre dit     17% 

• Amputació del dit mig, anul·lar o menuell    10% 

• Amputació de dos dits      13% 

• Amputació de tres dits      17% 
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2) Extremitats Inferiors 

• Pèrdua o inutilització d'ambdues cames o peus    100% 

• Pèrdua o inutilització d’una extremitat inferior    100% 

• Pèrdua de cama o peu i una extremitat superior    100% 

• Amputació a nivell del maluc       70% 

• Amputació per sobre del genoll      60% 

• Amputació per sota del genoll      45% 

• Amputació d’un peu       45% 

• Amputació del dit gros del peu     10% 

• Amputació  d'un altre dit del peu     3% 

• Pèrdua total dels moviments del maluc 

    en posició funcional        30% 

• Pèrdua total dels moviments del maluc 

    en posició desfavorable       40% 

• Pèrdua total dels moviments del genoll 

    en posició funcional        20% 

• Pèrdua total dels moviments del genoll 

    en posició desfavorable       30% 

• Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi 

   articulació tibio tarsiana en posició funcional     10% 

• Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi 

   articulació tibio tarsiana en posició desfavorable    20% 

• Anquilosis subastragalina       5% 

• Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i peroné alhora   30% 

• Fractura  no consolidada del fèmur, o tíbia i 

    peroné i el peu       25% 

• Fractura  no consolidada d’un peu     25% 
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• Fractura no consolidada d’una ròtula     20% 

• Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Total    15% 

• Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Parcial     10% 

• Deformitats posttraumàtiques del peu     10% 

• Escurçament fins a 1,5 cm.       2% 

• Escurçament d'1,5 cm. a 3 cm.      5% 

• Escurçament de 3 cm. a 6 cm.      10% 

• Escurçament de més de 6 cm.      15% 

• Paràlisi completa del nervi ciàtic      60% 

• Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu extern    25% 

• Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu intern    15% 

La indemnització per qualsevol dels conceptes de gran invalidesa, incapacitat permanent 
absoluta i incapacitat permanent total exclou automàticament l’aplicació del barem 
relatiu a la incapacitat permanent parcial. 

j) Assistència Sanitària Per Accident 

L'assegurador garanteix, el pagament de les despeses mèdiques-farmacèutiques i 
hospitalàries, rehabilitació física, així com els ocasionats pel servei d'ambulància per el 
trasllat urgent des del lloc de l’accident fins al centre sanitari, com a conseqüència d'un 
accident cobert per la pòlissa, durant el termini màxim d’un any des de l’ ocurrència del 
accident cobert per el contracte i fins al import límit indicat. 

Així mateix, es cobreix l’assistència d’urgència, que inclou aquelles despeses derivades de 
la necessària assistència de caràcter urgent i primers auxilis. 

La cobertura per els Grups A i B és il·limitada en centres concertats de la companyia i fins 
a 1.000 € en centres aliens a la companyia.  

Per els Grups C, és la que s’estableix en l’apartat Garanties i capitals assegurats. 

GARANTIES ADDICIONALS INCLOSES PER ALS GRUPS A I B 

- Garantia de DOBLE EFECTE: si en el mateix accident en que morís l’assegurat, morís 
també el seu cònjuge, o persona vinculada amb una relació de convivència afectiva 
anàloga, i tinguessin aquests fills menors de 14 anys o incapacitats, es pagaria el doble 
del capital assegurat.  

- Abonament de despeses d’adaptació del domicili o vehicle de l’assegurat en cas de Gran 
Invalidesa derivada d’Accident, amb 6.000 euros per assegurat. 
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- Subministrament de cadira de rodes amb els accessoris necessaris per aquells 
assegurats amb Invalidesa permanent derivada d’accident, amb un límit de 2.500 euros 
per assegurat. 

- Reemborsament de despeses per a l’adquisició d’un aparell d’ortopèdia, amb un límit 
de 2.500 euros per assegurat. 

- Despeses de repatriació d’assegurats morts. S’abonaran les despeses de repatriació del 
cadàver d’un assegurat mort per un sinistre cobert per la pòlissa ocorregut fora 
d'Espanya fins a un màxim de 6.000€ per assegurat. En cap cas, es prestarà el servei de 
repatriació. 

Clàusula 07. Àmbit temporal de cobertura pels riscos derivats d’accident 

La cobertura del contracte d'assegurança d’accidents podrà ser escollida per cada Ens 
Públic, podent ser: 

 a) Cobertura 24 hores: les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, des de la data d'efecte 
de la pòlissa contractada per l’ens públic fins a la fi de la seva vigència. 

b) Cobertura laboral:  qualsevol accident de treball que pateix la persona assegurada en 
ocasió o com a conseqüència de la seva activitat professional, incloent-hi els accidents 
que s’esdevenen en el trajecte directe des del domicili al lloc del treball, i viceversa. 

Per a les activitats cobertes per al grup C la cobertura serà durant les hores de l’activitat 
assegurada, incloent-hi els accidents que s’esdevinguin des del domicili al lloc on es 
realitza l’activitat assegurada. 

Clàusula 08. Àmbit territorial de cobertura 

S’estableix com a àmbit de cobertura mundial. 

Clàusula 09. Condicions d’adhesió a l’assegurança 

La inclusió a la pòlissa que s’emeti, per tot el col·lectiu a assegurar, serà automàtica 
doncs es tracta d’una pòlissa objectiva tant en el que es refereix als elements subjectius 
que la integren com pel que fa referencia a les garanties i capitals assegurats ( on cada 
Ens Públic fixarà els que estimi)  

Per tant, no existiran condicions d’adhesió a l’assegurança de cap classe, no essent 
necessària per cap assegurat, la complementació de butlletí d’adhesió, declaració d’estat 
de salut ni requisit mèdic o d’adhesió.  

Clàusula 10. Riscos exclosos 

Les exclusions que, amb caràcter màxim, s’aplicaran a la pòlissa que s’emeti seran les que 
a continuació s’indiquen i amb la mateixa redacció.  

A) Per totes les garanties assegurades del contracte, les exclusions seran com a màxim les 
següents:  

- Els sinistres provocats intencionadament per l’assegurat o qualsevol lesió auto infligida.  
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- La participació de l’Assegurat en actes delictius, dols o baralles sempre que, en aquest 
últim cas, no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de 
persones o béns.  

- La pràctica com a professional de qualsevol esport.  

A aquests efectes s’entén com a pràctica professional d’un esport la pràctica individual o 
col·lectiva sota l’organització i supervisió d’una Federació esportiva, Organisme o Club 
que constitueixi, per a la persona que realitza aquell esport, el seu mitjà de vida.  

- Les conseqüències de guerra civil o internacional, conflictes armats o operacions de 
caràcter similar.  

- Les conseqüències de la reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva, química 
o biològica. 

- Els riscos qualificats d’extraordinaris, segons legislació vigent en cada moment pel 
Consorci de Compensació d’Assegurances, atès que aquests riscos seran abonats per 
aquesta entitat. Igualment, en quant als riscos qualificats com a extraordinaris , no 
tindran la cobertura per la pòlissa els danys que el Consorci de Compensació 
d’Assegurances no cobreixi en compliment d’alguna de les normes establertes en la seva 
reglamentació vigent en la data d’ocurrència del sinistre. 

- Els que es produeixen durant la pràctica de rugbi; ràfting; hidroespeed i similars en 
proves de velocitat o resistència amb vehicles de motor, aeris en general, etc. 

- Els que s’esdevenen sota els efectes d’embriaguesa alcohòlica, de drogues o 
estupefaents no prescrits mèdicament. 

Clàusula 11. Riscos extraordinaris 

Els riscos extraordinaris sobre les persones estaran coberts pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.  

A tal efecte es considerarà que la pòlissa que es contracti portarà incorporat recàrrec a 
favor del Consorci de Compensació d’Assegurances per la cobertura de danys directes en 
les persones com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris.  

Clàusula 12. Criteris que han de regir en cas de sinistre i pagament de les 
indemnitzacions 

Per al traspàs de les  pòlisses que provenen de l’antic acord marc, per a la contingència 
de defunció, s’estableix un període transitori de 5 anys a comptar des de l’efecte de la 
pòlissa en el qual, s’estableix com a data d’ocurrència del sinistre la data de defunció o 
bé la data de l’accident. Passat aquest període, per a la contingència de defunció per 
accident es considera com data d’ocurrència del sinistre la. la data de l’accident, i sempre 
que aquesta s’esdevingui en el termini de cinc anys, comptats des del dia que es va 
produir l’accident,. 

Per a la resta de pòlisses de nova producció, per a la contingència de defunció per 
accident es considera com data d’ocurrència del sinistre la. la data de l’accident, i sempre 
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que aquesta s’esdevingui en el termini de cinc anys, comptats des del dia que es va 
produir l’accident,. 

Per a les contingències de Invalidesa permanent, incapacitat parcial o Gran Invalidesa, es 
considerarà com a data del sinistre la data de l’accident i sempre que aquesta 
s’esdevingui en el termini de un any, comptats des del dia que es va produir l’accident. 

La Companyia, una vegada rebuda la documentació completa del sinistre i a partir 
d’aquesta data, queda obligada a abonar la indemnització que correspongui en el termini 
màxim de set dies laborables.  

En qualsevol dels casos, regirà l’establert als articles 18 i 20.3 de la Llei 50/1980, del 8 
d’octubre, de Contracte d’Assegurança.  

Clàusula 13. Operativa de l’assegurança i sistema d’administració del contracte 

La prima de la primera anualitat d’assegurança serà la prima d’adjudicació calculada en 
base a les dades aportades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i, en el seu cas, 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

En cas de renovació de l’assegurança el prenedor, a l’inici de cada una de les següents 
anualitats d’assegurança, aportarà a l’empresa adjudicatària el número d’assegurats a 
l’últim TC que es tingui presentat 

El càlcul de la prima de renovació s’efectuarà aplicant al numero d’assegurats, la tarifa de 
primes proposada en el concurs per cobertura o garantia.  

Es fa expressament constar que les indemnitzacions s'ajustaran al que estableix la pòlissa 
contractada per l’ens Públic. 

En cas que s'acordés un increment de les indemnitzacions o cobertures contractades, es 
procediria a incrementar la prima corresponent en la proporció que resulti d'aplicar la 
tassa resultant d’aquesta licitació sobre les cobertures i capitals contractats, l'efecte de la 
cobertura serà immediat des de la data en què que s’acordi.. 

La relació d'assegurats s'aporta sempre als efectes de càlcul i informatiu però no amb 
caràcter limitador doncs integra el col·lectiu a assegurar el detallat en la clàusula 
corresponent. 

Clàusula 14. Altres condicions que regiran en el contracte que es subscrigui 

En el cas que l’Ens Públic tingués prèviament una pòlissa, el traspàs de la mateixa es 
produirà en bloc, per a la totalitat del col·lectiu a assegurar i independentment de la seva 
situació laboral en el moment del traspàs (efecte inicial de la pòlissa). 

En conseqüència el traspàs serà efectiu per a tot el personal, estigui en alta laboral, amb 
proposta d'incapacitat permanent sigui del tipus que sigui, en baixa per incapacitat 
temporal, per invalidesa provisional, per incapacitat laboral transitòria, en situació de 
suspensió del contracte, tramitant expedient d'incapacitat permanent, etc. 
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De la mateixa manera, en cas que l’Ens Públic no tingués una pòlissa prèviament, el 
col·lectiu a assegurar es farà també en bloc d’acord amb el que s’especifica a l’article 2 
(Subjectes de la contractació). 

Dins del període estipulat com a duració del contracte es mantindran totes les garanties 
concertades no podent la companyia asseguradora rescindir la pòlissa sigui quin sigui el 
número de sinistres que es produeixin i les quanties de les corresponents 
indemnitzacions, respectant els límits en cada cas senyalats per cada sinistre.  

Clàusula 15. Confidencialitat 

- L’adjudicatari queda obligat a tractar les dades de caràcter personal amb la finalitat 
exclusiva de la realització de les prestacions objecte del contracte.  

En conseqüència, les dades esmentades no podran ser objecte de cap tractament 
destinat a fins diferents a la prestació del contracte.  

Totes les dades facilitades, en qualsevol tipus de suport, es trobaran protegides, amb 
estricta aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i de més legislació que sigui d’aplicació, reservant-se el prenedor la 
facultat d’inspecció del seu compliment.  

Així mateix, l’adjudicatari quedarà obligat a aplicar a les dades personals les mesures de 
seguretat, del nivell que correspongui, en aplicació de l’establert en la precitada Llei i en 
qualsevol altre normativa que resulti d’aplicació.  

- Una vegada realitzada la prestació del contracte l’adjudicatari retornarà al prenedor els 
suports on es trobin recollides les dades proporcionades per ell durant l’execució del 
mateix.  

- L’empresa adjudicatària i el personal encarregat de la realització de les tasques 
guardarà secret professional sobre tota la informació, documents i assumptes als que 
tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, estant obligat a no fer 
públiques les dades que puguin conèixer com a conseqüència o amb ocasió de la seva 
execució, inclús després de finalitzar el termini contractual.  

- Qualsevol tractament de dades que no s’ajusti al disposat en aquest Plec serà causa 
específica de resolució contractual, sense prejudici de l’exclusiva responsabilitat de 
l’adjudicatari enfront a tercers i enfront al prenedor i/o assegurats o beneficiaris i de la 
seva obligació de rescabalament dels danys i perjudicis que pogués irrogar.  

- L’adjudicatari haurà de declarar expressament que coneix quedar obligat al compliment 
del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i demés legislació que sigui d’ aplicació en aquesta matèria i es 
comprometen explícitament a formar i informar al seu personal en les obligacions que 
de tals normes dimanen.  

- L’adjudicatari es compromet a no donar informació ni dades proporcionades pel 
prenedor per qualsevol altre ús no previst en el present Plec o en el Plec de Clàusules 
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Administratives. En particular, no proporcionarà sense autorització expressa escrita del 
prenedor còpia dels documents o dades a terceres persones.  

Clàusula 16. 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. 

Clàusula 17. Prima anual 

S’ estableixen les següents condicions de tarifa de primes a millorar pels 
licitadors d’acord amb al Plec de Prescripcions administratives:  

Cobertura 24 hores: 

GRUPS A i B  

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 

  

Per a la cobertura de Mort per accident: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,50 

De 11 a 40 0,45 

De 41 fins a 100 0,40 

De 101 fins a 300 0,35 

De 301 fins a 500 0,30 

De 501 fins a 1.000 0,25 

Mes de 1.000 0,20 
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Per a la cobertura de Mort per accident de circulació: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,40 

De 11 a 40 0,36 

De 41 fins a 100 0,32 

De 101 fins a 300 0,30 

De 301 fins a 500 0,28 

De 501 fins a 1.000 0,20 

Mes de 1.000 0,16 

 

Per a la cobertura d’Invalidesa permanent absoluta per accident: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,50 

De 11 a 40 0,45 

De 41 fins a 100 0,40 

De 101 fins a 300 0,35 

De 301 fins a 500 0,30 

De 501 fins a 1.000 0,25 

Mes de 1.000 0,20 

 

Per a la cobertura d’Invalidesa permanent absoluta per accident de circulació: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,40 
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De 11 a 40 0,36 

De 41 fins a 100 0,32 

De 101 fins a 300 0,30 

De 301 fins a 500 0,28 

De 501 fins a 1.000 0,20 

Mes de 1.000 0,16 

 

Per a la cobertura d’Invalidesa permanent total per accident: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,60 

De 11 a 40 0,55 

De 41 fins a 100 0,50 

De 101 fins a 300 0,45 

De 301 fins a 500 0,40 

De 501 fins a 1.000 0,35 

Mes de 1.000 0,30 

 

Per a la cobertura d’Invalidesa permanent total per accident de circulació: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 
de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,48 

De 11 a 40 0,54 

De 41 fins a 100 0,40 

De 101 fins a 300 0,36 

De 301 fins a 500 0,32 
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De 501 fins a 1.000 0,28 

Mes de 1.000 0,24 

 

Per a la cobertura d’Invalidesa parcial per accident: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,60 

De 11 a 40 0,55 

De 41 fins a 100 0,50 

De 101 fins a 300 0,45 

De 301 fins a 500 0,40 

De 501 fins a 1.000 0,35 

Mes de 1.000 0,30 

 

Per a la cobertura de Gran invalidesa per accident: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 

de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,50 

De 11 a 40 0,45 

De 41 fins a 100 0,40 

De 101 fins a 300 0,35 

De 301 fins a 500 0,30 

De 501 fins a 1.000 0,25 

Mes de 1.000 0,20 
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Per a la cobertura de gran invalidesa per accident de circulació: 

Número d’Assegurats 
Tasa per mil € 
de Capital 
assegurat 

Fins a 10 0,40 

De 11 a 40 0,36 

De 41 fins a 100 0,32 

De 101 fins a 300 0,30 

De 301 fins a 500 0,28 

De 501 fins a 1.000 0,20 

Mes de 1.000 0,16 

 

Per a la cobertura d’assistència sanitària il·limitada en centres concertats i fins a 1.000 € 
en centres aliens, s’estableix 1,5 € per persona. 

PER A LA COBERTURA LABORAL, S’ESTABLEIX UN DESCOMPTE SOBRE LES TASES 24 H 
DEL 20% 

GRUP C 

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 

 

Cursos de formació 

Preu per persona: 3,85 € 

Prima mínima de 155 € 

Altres tipus d’activitats a assegurar 

Mort per accident 23.432,25€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 46.864,52€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres 
concertats 

IL·LIMITADA i fins a 1.500€ 
aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 



  C. València 231, 6a 
 08007 Barcelona  
 Tel. 93 496 16 16 
Fax 93 216 02 86 

 ccdl@ccdl.cat 
CIF P0800222B 

 

Expedient de contractació núm. 2019.01 
Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

PPT. Plec de prescripcions tècniques   
 

25 

 

 

Activitats del lleure    3,20 € persona. Prima mínima 155 € 

Accidents activitats esportives       3,85 €  persona. Prima mínima 155 € 

Nens de les llars d’infants   6,5 €  persona. Prima mínima 192 € 

Nens de les escoles municipals     6,5 €  persona. Prima mínima 192 € 

Escoles infantils o d’adults   6,5 €  persona. Prima mínima 192 € 

Usuaris dels Centres esportius municipals  19,5 €  persona. Prima mínima 1.300 € 

Accidents participants Fútbol    12 € persona. Prima mínima de 900 € 

Per a totes les activitats, s’estableix però un descompte per volums, segons. 

De  100 a 300 persones: 10% descompte 

De 301 a 500 persones: 20 % descompte 

Mes de 500 persones: 35% descompte 

Per altres activitats, que requereixin uns capitals i cobertures especifiques, la Companyia 

adjudicatària es compromet a donar pressupost. 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, activitats com:  

• Accidents dels participants en Bous,  

• Malalties professionals 

• Inclusió d’infart 

• Incapacitat temporal 

• I altres. 

Clàusula 18. Prevalença dels plecs 

En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les 

particulars de la pòlissa aportades per la companyia asseguradora i el plec de clàusules 

Mort per accident 9.000€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 18.000€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres 
concertats 

IL·LIMITADA i fins a 600€ aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 
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administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, 

prevaldran els plecs sobre les condicions de la pòlissa. 

 

III. CONDICIONS DE LA PÒLISSA DEL LOT 2 SOBRE ASSEGURANCES DELS VEHICLES 

TERRESTRES DELS ENS PÚBLICS 

LOT 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ 
D’ASSEGURANCES DELS VEHICLES TERRESTRES DELS ENS PÚBLICS 

Clàusula 19. Objecte del contracte 

La contractació per part del Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya com a 

prenedor d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques 

derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a motor dels Ens Públics Catalans 

Adherits. 

Clàusula 20. Definicions 

Part prenedora de l’assegurança: Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 

Part Assegurada: Ens Públics, Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions, i altres entitats 

en l’àmbit de l'exercici de l'activitat assegurada.  

Els seus Organismes Autònoms, Patronats, Fundacions, Empreses Públiques i Societats 

Anònimes Municipals. 

Part asseguradora: Entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats 

contractualment. 

Conductor : Persona que, legalment habilitada i amb l’autorització del prenedor de 

l’assegurança, condueix el vehicle ella mateixa o el té sota la seva custòdia o 

responsabilitat en el moment del sinistre. 

Vehicle : Qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar 

autònomament o enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per traslladar persones, 

animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre. 

Pòlissa : Document que conté 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 dels béns a assegurar, apèndix o edicions que es puguin 

emetre posteriorment per complementar-ho. 
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Clàusula 21. Béns coberts 

La totalitat dels vehicles propietat de L’Ens Públic adherit, així com els que, no essent 

propietat, manté un interès i són utilitzats o necessaris pel desenvolupament de les 

seves activitats i serveis. 

Clàusula 22. Cobertures incloses 

S’estableixen unes cobertures bàsiques, que son les mínimes que han de tenir totes les 

pòlisses, i unes cobertures addicionals que l’Ens pot contractar, si és del seu interès, 

segons s’indica. 

L’ens, podrà escollir entre la cobertura bàsica o incloure per a determinats vehicles, la 

cobertura addicional. 

COBERTURA BÀSICA: 

Responsabilitat civil obligatòria 

Responsabilitat civil voluntària 

Protecció jurídica 

Accidents  

Trencament de llunes ( per turisme, tot terreny, furgoneta derivada de turisme, 

furgoneta i camió) 

Danys per animals cinergètics ( per turisme, tot terreny, furgoneta derivada de turisme) 

Assistència en viatge ( per turisme, tot terreny, furgoneta derivada de turisme, furgoneta 

i camió) 

COBERTURES ADDICIONALS: 

Incendi 

Robatori 

Tot risc 

Vidres per vehicles industrials i Tractors 

Assistència en viatge per vehicles industrials i tractors 

Rc de la càrrega per Camió, remolcs, vehicles industrials, furgoneta o derivada de 

turisme. 

RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA: 
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En els termes expressats per la normativa vigent sobre responsabilitat civil i assegurança 

de vehicles a motor es cobreix fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els 

conceptes, la Responsabilitat Civil Obligatòria del conductor i de l'assegurat pels danys 

corporals i materials causats amb motiu de la circulació del vehicle. 

RESPONSABILITAT CIVIL VOLUNTÀRIA: 

La responsabilitat civil voluntària es garantirà quan ultrapassin la cobertura de 

responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les  

disposicions legals que regulen. 

L’Assegurador garanteix amb l’àmbit indicat en aquest plec i fins el límit de 50.000.000 € 

el pagament de les indemnitzacions a que, en virtut del disposat en els articles 1.902 i 

concordants del Codi Civil i 116 del Codi Penal, l’Assegurat o el conductor autoritzat i 

legalment habilitat, siguin condemnats a satisfer a conseqüència de la responsabilitat 

civil extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de la circulació o 

repòs del vehicle especificat a la pòlissa, així com la derivada de: 

a) Danys causats per accions dels passatgers del vehicle assegurat. 

b) Danys causats per objectes despresos del vehicle assegurat o transportats en el 

mateix. 

c) Danys causats pel vehicle assegurat amb ocasió de remolcar un altre vehicle, o ser 

remolcat. 

Aquesta garantia, sense perjudici de que en tot cas les seves prestacions hagin de ser 

exigides a l’Assegurador d’acord amb el previst al punt anterior, empararà les possibles 

insuficiències, quantitatives i qualitatives, de la cobertura de Responsabilitat Civil de 

Subscripció Obligatòria. 

PROTECCIÓ JURÍDICA: 

En qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa, 

l’Assegurador assumirà a les seves expenses, la direcció jurídica davant reclamació del 

perjudicat, designant els lletrats i procuradors que defensaran i representaran l’Assegurat 

a les actuacions judicials que se li seguissin en reclamació de responsabilitats civils 

cobertes per aquesta pòlissa, i això fins i tot quan aquestes reclamacions fossin 

infundades. 

ACCIDENTS  

La lesió corporal o la mort del conductor. 

Accidents del conductor inclou: 
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- Mort: 18.000 € 

- Invalidesa: 18.000 € 

- Despeses de curació en centres concertats: il·limitada en centres concertats i limitada a 

3.000 en centres aliens ( per motocicletes i ciclomotors serà de 900 €) amb un màxim de 

365 dies 

TRENCAMENT DE LLUNES 

L’Assegurador garanteix la reposició i col·locació de les llunes, sempre i quan siguin de 

vidre, entenent-se com a tals les del parabrises davanter, les del darrere (fins i tot 

tèrmica), les finestretes laterals, els vidres dels sostres solars. 

DANYS PER  ANIMALS CINERGÈTICS  

Queden garantits els danys que pugui patir el vehicle assegurat a conseqüència d’un 

accident de circulació ocasionat per atropellament d’espècies cinegètiques fins el valor 

venal del vehicle determinat a Ganvam i amb un límit màxim de 6.000 Euros. 

ASSISTÈNCIA EN VIATGE 

• Remolcatge  

• Ajuda tècnica en carretera  

• Rescat  

• Repatriació o trasllat del vehicle assegurat:  

• Enviament de peces de recanvi. 

• Assistència a les persones ( a partir de 25 km del domicili de l’assegurat) 

COBERTURES ADDICIONALS 

INCENDI 

L’Assegurador estarà obligat a indemnitzar els danys produïts per l’incendi quan aquest 

s’origini per cas fortuït, per malvolença d’estranys, per negligència pròpia o de les 

persones de qui es respongui civilment. 

L’Assegurador no estarà obligat a indemnitzar els danys provocats per l’incendi quan 

aquest s’origini per engany o culpa greu de l’Assegurat, del Prenedor o del conductor del 

vehicle, o pels sinistres la cobertura dels quals correspon al “Consorci de Compensació 

d’Assegurances”, segons les disposicions vigents. 
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ROBATORI 

L’Assegurador s’obliga a indemnitzar l’Assegurat en cas de sostracció il·legítima del 

vehicle assegurat, per part de tercers. 

TOT RISC 

Danys al vehicle com a conseqüència d'un accident, tant en circulació, en repòs o durant 

el seu transport. Es cobreixen els danys a causa de: 

Enfonsament de terrenys, ponts o carreteres. 

c) Falta o fet malintencionat de tercers, sempre que l’Assegurat hagi fet el possible per 

evitar la seva realització i no tinguin caràcter político-social. 

d) Incendi o explosió. 

e) Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació, 

entenent-se que les garanties de l’Assegurador en tals casos es limiten a la reparació del 

dany produït per l’accident i no a la de les parts defectuoses o mal conservades. 

f) Caiguda del llamp, vent, pedra, neu, pluja, esllavissades i enfonsaments de terra i altres 

fenòmens de la naturalesa no catastròfics o extraordinaris, així com les seves 

conseqüències, tals com caiguda d’arbres, pals de línies elèctriques o d’altres serveis, 

objectes despresos d’edificis i altres efectes similars, amb excepció de la congelació del 

líquid refrigerant 

La garantia compresa en aquest article podrà limitar-se a la pèrdua total del vehicle 

assegurat. 

TOT RISC AMB FRANQUÍCIA. 

Es deduirà de la indemnització la franquícia contractada, que serà a càrrec de l’assegurat. 

RESPONSABILITAT CIVIL DE MERCADERIES O LA CÀRREGA 

Per Camió, remolcs, vehicles industrials, furgoneta o derivada de turisme, es pot ampliar 

incorporant la cobertura, aplicant la sobreprima indicada. 

Responsabilitat civil de moviment de mercaderies: Queda coberta la responsabilitat civil 

que correspongui directament a l'assegurat pel transport terrestre de mercaderies 

realitzat en vehicles de la seva propietat. 

Realitzant-se tasques i operacions pròpies de la maquinària o vehicle ASSEGURAT i 

executades per l’Assegurat. 
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• En el desplaçament de la maquinària o vehicle, carregada sobre un mitjà de transport 

adequat, des del seu magatzem o garatge al punt de treball o entre diferents punts de 

treball. 

• Executant moviments o desplaçant-se en el recinte de l’obra o lloc de treball, quan es 

tracti de maquinària o vehicle autopropulsat. 

• Provocats per una fallada mecànica o un defectuós funcionament imputable a errors 

de muntatge o a la falta de conservació o defectuosa reparació o manteniment realitzada 

per l’Assegurat. 

• En el transport de mercaderies o matèries realitzades per la maquinària o vehicles 

assegurat, quedant exclosos en tot cas els danys: 

- Causats a les pròpies mercaderies o matèries transportades, així com als seus recipients 

o contenidors. 

- Causats a la maquinària o vehicle transportador per la pròpia mercaderia o matèries 

transportades. 

- Produïts pel transport i distribució de matèries perilloses (tòxiques, explosives, 

corrosives, inflamables i combustibles), segons el Reglament de Transport de 

mercaderies per carretera (TPC, ADR o qualsevol altra normativa que les substitueixi). 

En el supòsit de grua, s’estén la cobertura: 

• Pel despreniment, col·lisió, topada, descarrilament o bolcada de la torre, el contrapès o 

la pluma de la grua, així com de la càrrega suspesa en la mateixa per una fallada 

mecànica o error en la manipulació imputable a l’Assegurat. 

• Per l’execució per l’Assegurat de treballs de muntatge, desmuntatge, o elevació de la 

grua. 

ASSISTÈNCIA EN VIATGE 

Per vehicles industrials o tractors, es pot ampliar incorporant la cobertura amb 

L’ASSISTÈNCIA EN VIATGE, aplicant la sobreprima indicada. 

Clàusula 23. Aclariments 

Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana que sigui 

arrossegat per un vehicle de la flota, sempre i quan, el pes total d’aquest remolc o 

caravana no excedeixi de 750 kg i la seva matrícula coincideixi amb la matrícula del 

vehicle assegurat. 
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Clàusula 24. Circulació per pistes forestals i platges 

Es garanteix la circulació de vehicles per pistes forestals quan no es tracti de vehicles que 

habitualment circulen per aquest recintes. 

Clàusula 25. 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, els 

honoraris del pèrit de l’assegurat aniran a càrrec de l’assegurador. 

Clàusula 26. Vehicles amb ús especial 

Queda establert que els vehicles amb ús especial, que es detalla a continuació, tindran 

una sobreprima a aplicar sobre les tarifes adjudicades. 

Els usos especials són: 

Policia 

Residus 

Bombers 
 

Ambulàncies 

Clàusula 27. Gestió de l’assegurança 

La companyia adjudicatària emetrà amb suficient antelació a la data d’efecte de la 

cobertura la documentació que permeti la circulació dels vehicles. 

Les noves altes dels vehicles s’ajustaran a les cobertures i primes adjudicades, facilitant 

l’asseguradora un certificat. 

Per a fer efectiva la baixa d’un vehicles es comunicarà a la companyia les dades del 

vehicle i la data de la baixa, per tal que aquest aboni amb l’extorn corresponent. 

Els conductors seran: “autoritzats pel prenedor” amb independència de les seves dates 

de carnet i/o edat. 

Clàusula 28. Cobertura de riscs extraordinaris 

S'indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de caràcter 

extraordinari, de conformitat amb l'establert a la normativa vigent. 

En el cas de sinistre emparat pel "Consorcio de Compensación de Seguros", l'assegurat 

s'obliga a donar-li avís de l’ocurrència del mateix i sol·licitar-li la corresponent 

indemnització. Malgrat tot, els asseguradors, podran lliurar a l'assegurat quantitats a 
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compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al "Consorcio de 

Compensación de Seguros". 

Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la 

indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el "Consorcio de 

Compensación de Seguros", fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que 

estableix el seu reglament, sobre el pagament del sinistre. 

Tota indemnització que l'assegurat rebi del "Consorcio de Compensación de Seguros", el 

retornarà a l'assegurador fins l'import total lliurat per aquest. 

Clàusula 29. Límit geogràfic 

Límit geogràfic dels vehicles automòbils. L’assegurança tindrà efecte i cobertura a: 

Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també: Andorra, Ciutat del 

Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino. 

Clàusula 30. Àmbit temporal 

Es cobreixen de conformitat a la pòlissa, els danys ocorreguts durant la vigència de la 

mateixa així com les reclamacions presentades per tercers tant durant la vigència 

d’aquesta pòlissa, com després del seu venciment segons normativa vigent. 

Clàusula 31. Tractament de flota 

El tractament de flota significarà la uniformitat en les condicions, prestacions i 

tractament de tots els aspectes que derivin d’aquest contracte. No obstant això, l’emissió 

de les pòlisses es realitzarà individualment per a què cada vehicle disposi de la seva 

corresponent documentació i rebut, o bé mitjançant una única pòlissa amb l’emissió dels 

certificats individuals per a cada vehicle. 

No es tindrà en consideració l’edat i/o antiguitat del permís de conduir dels treballadors 

dels Ens Públics contractants, considerant-se per tant, persona autoritzada per aquest  

per a la conducció dels vehicles de la flota, si bé el permís de conducció ha de ser en tot 

cas idoni respecte del vehicle a utilitzar. Tampoc es consideraran sota cap efecte, zones 

geogràfiques amb risc agreujat, etc. 

L’adjudicatari no podrà excloure o negar cobertura a cap vehicle amb independència del 

tipus o categoria, qualsevol que siguin les circumstàncies que ho puguin recomanar. 

No s’aplicaran criteris bonus-malus de forma individualitzada per vehicle, substituint 

aquest sistema, per  el resultat global anual del conjunt de la flota de cada entitat 

contractant. 
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S’inclou qualsevol tipus d’ús del vehicle, per exemple, ús particular, és públic de Policia 

Local, ús públic sense especificar, obres i serveis, transports propis o de persones, ús de 

lloguer, ús de recollida de residus, etc. 

Clàusula 32. Altes i baixes 

Les altes que es puguin anar fent a les flotes dels Diferents Ens Públics adherits es faran 

de forma anual o bé a prorrata fins la data en que aquest ens tingui unificats els 

venciments de la flota. 

Les baixes que es puguin anar fent a les flotes dels Diferents Ens Públics adherits es faran 

de forma anual o bé a prorrata fins la data en que aquest ens tingui unificats els 

venciments de la flota, retornant la Companyia la part de prima no consumida. 

La inclusió prendrà efecte a partir de la data de la comunicació per part del client al 

Corredor. 

La comunicació feta al Corredor pel client és vàlida i suficient per a la inclusió d'altes o 

gestió de baixes de la flota de l’Ens Públic. 

Clàusula 33. Errors administratius 

En el cas d'error administratiu o de qualsevol altra índole al tramitar les altes, baixes o 

modificacions de les pòlisses dels vehicles, l'assegurador assumeix la cobertura de 

l'assegurança com si aquest error no hagués tingut lloc, sense altre límit que el derivat 

de la bona fe de les parts.  

L’Ens Públic, abonarà les primes corresponents a aquestes altes de vehicles o 

modificacions no comunicades per error. L'adjudicatària s'obliga a reintegrar a l’Ens 

Públic l'import de les primes indegudament pagades per error a causa de duplicitats de 

cobertures o baixes no realitzades. 

Clàusula 34. Renúncia al dret de repetició  

La Companyia no repetirà en cap cas contra el prenedor per qualsevol exclusió relativa al 

conductor del vehicle, referent a les garanties de Responsabilitat Civil de Subscripció 

Obligatòria i Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària, podent fer-ho, en qualsevol 

cas, contra el conductor. 

Clàusula 35. Riscs exclosos de contractació 

Flotes exclusives de les següents activitats / usos o que en el seu conjunt representen 

més del 80% del total de la flota en unitats (A no ser que així es pacti): 

1. Recollida de residus urbans 

2. Policia 
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3. Ambulàncies 

4. Bombers 

S'exclou expressament la circulació per zones restringides a la circulació de ports i 

aeroports. 

Clàusula 36. Condicions per a l’assegurament a tot risc 

Les incorporacions de vehicles amb més de 30 dies des de la data de matriculació amb 

cobertures de tot risc sense franquícia, hauran de ser prèviament peritats. Si el vehicle 

presentés danys, el mateix no podrà ser assegurat fins que estiguin reparats. 

Clàusula 37. Peritatge dels vehicles 

La peritació es farà mitjançant fotografies dels vehicles on es pugui apreciar el seu estat. 

Clàusula 38. Limitació per l’antiguitat del vehicle 

Tot risc sense franquícia: només es podrà contractar per a vehicles fins a 4 anys 

d'antiguitat des de la data de la primera matriculació o fins a 10 anys si es demostra que 

en la seva companyia actual es troba assegurat en aquesta modalitat. 

Tot risc amb franquícia: només es podrà contractar per a vehicles de fins a 10 anys 

d'antiguitat des de la data de la primera matriculació. 

Clàusula 39. 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. 

Clàusula 40. Prevalença dels plecs 

En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les 

particulars de la pòlissa aportades per la companyia asseguradora i el plec de clàusules 

administratives i de prescripcions tècniques que regeixen  aquesta contractació, 

prevaldran els plecs sobre les condicions de la pòlissa. 

No obstant això, per tot allò no previst, s’estarà a les condicions particulars i general de la 

companyia adjudicatària. 

Clàusula 41. Primes 
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S’establirà per cada tipus de vehicle d’acord amb el que s’indica a continuació un preu 

únic de manera que per la Flota del CCDL I Ens Públics que s’hi adhereixin, s’aplicarà 

sempre la tarifa o preu únic segons el tipus de vehicle independentment de la marca, 

model, i segons les opcions de contractació i cobertures addicionals que s’indiquen en el 

quadre adjunt, a millorar, en el seu cas per part del licitador segons criteris establerts al 

Plec Administratiu. 

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 
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T IP US D E VEH IC LE  PRIM A 
TOTAL

BASIQUESVIDRESROBATORIINCENDITOT RISC 
FRANQUI

TOT RISC 

TURISM E I TOT TERRENY 282,50 €         X X
TURISM E I TOT TERRENY 356,00 €         X X X X

FURGONETA DERIVADA DE TURISM E 356,00 €         X X
FURGONETA DERIVADA DE TURISM E 480,25 €         X X X X
TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR <40.000€ 734,50 €         X X X X 300 €
TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR <90 000 € 904,00 €         X X X X 300 €
TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR > 90.000 € Y < 120.000 €1.017,00 €        X X X X 300 €
TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR VALOR < 40.000€ 1.130,00 €        X X X X X
TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR VALOR <90.000 € 1.271,25 €        X X X X X

TURISM E TT O DERIVADA TURISM E  VALOR >90.000 € Y < 120.000 €1.440,00 €       X X X X X

FURGONETA 423,75 €         X X
FURGONETA 531,10 €           X X X X
FURGONETA 666,70 €         X X X X 650 €
FURGONETA 808,00 €         X X X X 300 €

CAM IO<18PM A 813,60 €          X X
CAM IO > 18PM A /CAB TRACTORA 813,60 €          X X
CAM IO < 12 PM A 977,45 € X X X X
CAM IO < 18PM A 983,00 € X X X X
CAM lO > 18 PM A 1CAB TRACTORA 1.017,00 € X X X X

1.158,25 €        

REM OLCS 192,00 €          X

VEHICULE INDUSTRIAL NO M ATRICULAT< 3.500 PM A 96,00 € X
VEHICULE INDUSTRIAL NO M ATRICULAT > 3.500 PM A 104,45 € X
VEHICULE INDUSTRIAL M ATRICULAT < 3.500 PM A 113,00 €           X
VEHICULE INDUSTRIAL M ATRICULAT > 3.500 PM A 214,70 € X
TRACTORS AGRICOLES 118,65 €           X

CICLOM OTORS 158,20 €          X
M OTOCICLETES FINS A 125 cc 163,85 €          X
M OTOCICLETES FINS 500 cc 293,80 €         X
M OTOCICLETES > 500 cc 339,00 €         X
QUADS FINS 125 cc 169,50 € X
QUADS FINS 500 cc 305,10 €          X

QUADS >500 cc 339,00 € X

A M P LIA C IÓ C OB ER T UR ES

VID R ES
PRIM A CAPITAL

VEHICULO INDUSTRIAL NO M ATRICULAT < 3.500 PM A 111,53 € X

VEHICULO INDUSTRIAL NO M ATRICULAT >3.500 PM A 111,53 €            X
VEHICULO INDUSTRIAL M ATRICULAT < 3.500 PM A 135,60 €          X
VEHICULE INDUSTRIAL M ATRICULAT > 3.500 PM A 169,50 € X
TRACTORS AGRICOLES 141,25 €           X

A SSIST ÈN C IA  EN  VIA T GE
PRIM A CAPITAL

VEHICULO INDUSTRIAL NO M ATRICULAT < 3.500 PM A 28,25 € X
VEHICULO INDUSTRIAL NO M ATRICULAT < 3.500 PM A 28,25 €            X
VEHICULO INDUSTRIAL M ATRICULAT < 3.500 PM A 56,50 €            X
VEHICULE INDUSTRIAL M ATRICULAT > 3.500 PM A 84,75 € X
TRACTORS AGRICOLES 56,50 €            X

R C  C A R R EGA PRIM A CAPITAL FRANQUÍCIA

CAM IO, REM OLCS O VEHICLES INDUSTRIALS 150,00 € 150000 300
FURGONETA O DERIVADA 110,00 € 150000 300

SOB R EP R IM ES

POLICIA 15%

RESIDUS 20%
BOM BERS 20%
AM BULÀNCIES 20%  
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IV. CONDICIONS DE LA PÒLISSA DEL LOT 3 SOBRE ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT 
DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DELS ENS PÚBLICS I 
EMPRESES PÚBLIQUES, CONSORCIS I GESTORES D’ENTITATS PÚBLIQUES 

LOT 3. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA 
D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL AL SERVEI DE 
L’ADMINISTRACIÓ DELS ENS PÚBLICS I EMPRESES PÚBLIQUES, CONSORCIS I GESTORES 
D’ENTITATS PÚBLIQUES 

Clàusula 42. Objecte de la licitació i assegurança 

L'objecte del present plec és la contractació per part del Consorci per el 

Desenvolupament Local de Catalunya (CCDL) com a prenedor d'una assegurança que 

garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat personal dels 

càrrecs electes i personal al servei dels Ens Públics adherits a l’acord marc, causats per 

acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat al servei dels 

esmentats Ens Públics, segons normativa vigent 

S’estableixen dos grups d’assegurats: 

- El Grup 1, els destinataris del qual són Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions, 

així com també EMD i organismes autònoms. La regulació d’aquest grup s’estableix a les 

clàusules 43 i 45. 

- El Grup 2, els destinataris del qual són Empreses Públiques, Consorcis i Gestores 

d’Entitats Públiques, així com també mancomunitats, associacions, fundacions i altres 

entitats vinculades a les referides en el grup 1 . La regulació d’aquest grup s’estableix a 

les clàusules 44 i 45. 

Clàusula 43. Grup 1:  Els destinataris són Ajuntaments, Consells Comarcals i 

Diputacions 

1. Cobertures 

A. Responsabilitat davant de l’administració pública  

A.1 Acció de retorn 

L’assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada contra 

un assegurat per l’administració pública en via de retorn per un acte o omissió 

incorrecte, així com aquell que derivi del tràmit previ d’informació.  

A.2 Acció per danys als vostres béns i drets 

L’assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una reclamació presentada contra 

un assegurat per l'administració pública per danys als seus  béns i drets al·legant un acte 

o omissió incorrecte.  
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A.3 Acció per responsabilitat comptable  

L’assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una investigació del “Tribunal de 

Cuentas” (o un altre òrgan fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) a un 

assegurat per un acte o omissió incorrecte. 

Els “perjudicis” que resultin d’una “reclamació” notificada amb càrrec a les Cobertures 

A.2 –Acció per danys als seus béns i drets– i A.3 –Acció per responsabilitat comptable- 

expressament inclouran les responsabilitats pecuniàries a les que hagi de respondre 

“l’assegurat” amb relació a un “acte u omissió incorrectes” relacionat amb la gestió, 

recaptació i inspecció pressupostària i de tributs i d’altres ingressos de dret públic que 

constitueixin l’activitat de “l’Administració Pública”. 

B.Responsabilitat davant de tercers  

L’assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada per un 

tercer contra un assegurat per un acte o omissió incorrecte. 

C. Responsabilitat per pràctiques laborals indegudes  

L’assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d’una reclamació presentada per 

qualsevol persona contra un assegurat per pràctiques laborals indegudes. 

D. Restitució d’imatge 

L’assegurador abonarà –dins del sublímit d’indemnització indicat en les Condicions 

particulars– les despeses i els honoraris raonables en què incorri l’assegurat, amb el 

consentiment previ per escrit de l’assegurador, per a la contractació de serveis 

professionals externs de relacions públiques (incloent-hi el cost de possibles emissions i 

publicacions), amb l’objectiu de mitigar o restituir el dany a la seva reputació com a 

conseqüència d’una reclamació. 

E. Defensa i assistència legal  

L’assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses d’investigació en què incorri 

l’assegurat en l’àmbit de les cobertures de la pòlissa, sempre que l’assegurat hagi 

comunicat prèviament per escrit l’elecció del despatx d’advocats i/o altres professionals i 

la proposta d’honoraris d’aquests.  

L’asseguradora podrà participar plenament en la defensa i en la negociació de qualsevol 

acord transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar lloc al pagament de 

qualsevol quantitat. 

2. Cobertures addicionals:  

2.1 Fiances  
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Les cobertures d’aquesta pòlissa s’estenen expressament a les fiances resultants d'una 

reclamació presentada contra un assegurat durant el període d'assegurança per un acte 

culpós, d'acord amb el que estableix l’epígraf 3.12.  

La pèrdua de la fiança establerta per respondre d’una compareixença de l’assegurat, a 

causa de la seva incompareixença, obligarà a aquest o al prenedor de la pòlissa al 

reintegrament de les despeses que l’assegurador hagués pagat per aquest concepte. 

Igualment, i en cas de ser decretada per un jutge o tribunal una responsabilitat penal 

pecuniària o si la reclamació no estigués coberta sota aquesta pòlissa, l’assegurat o si 

s’escau el prenedor de la pòlissa serà obligat a reintegrar a l’assegurador la quantitat 

corresponent a la fiança prestada en cas que aquesta fiança fos realitzada o hagués estat 

executada. 

2.2 Pèrdua de documents 

Les cobertures de la present pòlissa s'estenen expressament a la pèrdua dels documents 

dels que: 

2.2.1 l'assegurat és legalment responsable, i 

2.2.2 que han estat destruïts, danyats, perduts, deformats, eliminats o extraviats 

durant el període d'assegurança com a conseqüència d'un acte o omissió 

incorrecte de l'assegurat. 

Els perjudicis inclouran les despeses raonables en que  incorri l'assegurat, amb el 

consentiment previ per escrit de l'assegurador, per a la substitució o restauració 

d'aquests documents, sempre que: 

a) aquesta pèrdua o dany hagi tingut lloc mentre els documents estan sota la 
custòdia de l'assegurat o de qualsevol altra persona a qui l'assegurat els ha 
confiat per raó de l'exercici habitual de les seves funcions; 

b) els documents hagin estat prèviament objecte d'una recerca diligent per part de 
l'assegurat, en els casos de pèrdua; 

c) l'import de la reclamació per aquests costos i despeses siguin acreditats 
mitjançant factures o justificants que quedaran en tot cas subjectes a l'aprovació 
d'una persona competent nomenada per l'assegurador amb el consentiment de 
l'assegurat, i 

d) la reclamació no sigui deguda a  perjudicis originats  per desgast, trencament  i 
/o deteriorament gradual, arna i altres animals, o qualsevol altra circumstància 
que quedi fora del control de l'assegurat. 

e) L'assegurador abonarà les pèrdues cobertes en aquesta extensió dins el sublímit 
d'indemnització establert a l'apartat 7 de les Condicions Particulars. 
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2.3 Cònjuge i parella de fet  

Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada 

en actes culposos comesos pels assegurats i formulada contra el cònjuge o la parella de 

fet legalitzada de qualsevol assegurat, i l’objecte de la qual sigui obtenir la reparació del 

dany per mitjà dels béns que tenen en comú. 

2.4 Hereus, legatari, representants legals i causahavents  

Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada 

en actes culposos comesos pels assegurats i presentada contra hereus, legataris, 

representants legals i causahavents dels assegurats finats o incapacitats jurídicament o 

declarats en concurs que hagin sol·licitat una moratòria o una pròrroga de pagament. 

2.5 Representants en entitats externes  

Les cobertures d’aquest contracte s’estenen expressament a qualsevol reclamació basada 

en actes culposos  comesos pels  assegurats  en la  seva  condició de representant de 

l’administració pública en l’òrgan de govern  d’una entitat externa. 

Aquesta extensió no és aplicable a les reclamacions presentades per l’entitat externa 

mateixa, ja sigui directament o per mitjà dels seus administradors, directius o càrrecs 

equivalents. 

2.6 Despeses d’assistència psicològica  

Les  cobertures  d'aquest  contracte  s'estenen  expressament  a  les  despeses 

d'assistència psicològica incorregudes arran d'una reclamació presentada contra  un  

assegurat  durant  el  període   d'assegurança  per  un  acte o omissió incorrecte de 

l'assegurat. 

L'assegurador abonarà les despeses d'assistència psicològica dins el sublímit 

d'indemnització establert l'apartat 7 de les Condicions Particulars. 

2.7 Període informatiu 

En cas de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa per part de l'assegurador o del 

prenedor de la pòlissa al terme del període d'assegurança, el prenedor de la pòlissa 

tindrà dret a un període informatiu de dotze (12) o vint-i-quatre (24) mesos, previ 

pagament d'una prima addicional del 75% i 150% de l'última prima total anual 

respectivament. Aquests terminis es computen des de la data de cancel·lació o de no 

renovació.  

Si el prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu haurà de 

sol·licitar-ho per escrit i pagar la prima addicional dins dels 60 dies posteriors a la data de 

cancel·lació o no renovació d’aquesta pòlissa.  
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El prenedor de la pòlissa no tindrà dret al període informatiu si (a) durant l’últim període 

d’assegurança hagués tingut lloc un canvi de control; si (b) en aquest moment la prima 

total anual de la pòlissa no hagués estat pagada; o si (c) el prenedor de la pòlissa hagués 

renovat o substituït aquesta pòlissa per una altra pòlissa que cobrís totalment o 

parcialment els mateixos riscs. 

2.8 Període informatiu especial per a antics assegurats 

En cas de cancel·lació o no renovació d’aquesta pòlissa, qualsevol assegurat que, 

anteriorment al venciment del període d’assegurança, hagués cessat com a assegurat per 

qualsevol motiu, excepte per raó d’inhabilitació, suspensió o apartament de la funció 

pública, tindrà dret de manera automàtica a un període informatiu de dotze mesos a 

comptar de la data del cessament, sense cap prima addicional, per a reclamacions 

presentades en contra seva com a assegurat. 

2.9  Per “Despeses d’Emergència”  

En cas de donar-se una reclamació i raonablement no fos possible, per raons 

d’emergència, obtenir  el previ consentiment per escrit de l Assegurador per a incórrer 

en despeses de defensa, s’acorda que l’assegurador aprovarà amb caràcter retroactiu les 

despeses de defensa incorregudes fins a un màxim del 10% del límit d’Indemnització. 

 3. Definicions: El significat dels termes destacats 

3.0 Prenedor 

Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya i ens Públic adherits. 

3.1 Per “acte culpós”  

S’entendrà qualsevol acte o omissió incorrecte (Cobertures A i B) i qualsevol pràctica  

laboral indeguda (Cobertura C). 

3.2 Per “acte o omissió incorrecte”  

S’entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligents o culposos, 

d’obligacions o deures, que tinguin lloc exclusivament en l’exercici de les seves funcions 

com a autoritat o personal, ja siguin aquests reals o presumptes.  

3.3 Per “administració pública”  

S’entendrà el prenedor de la pòlissa i les seves entitats administratives dependents. 

3.4 Per “assegurat”  
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S’entendrà qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període 

d’assegurança es converteixi en autoritat o personal de l’administració pública, però 

únicament amb relació a l’exercici de la seva autoritat o funcions. 

L’administració publica, únicament en relació amb una reclamació per practiques laborals 

indegudes.  

Qualsevol persona amb contracte en pràctiques al servei de l’Administració Pública, 

únicament en relació amb una reclamació per pràctiques laborals indegudes. 

El terme “Assegurat” no inclou cap persona externa a l’administració pública. 

3.5 Per “assegurador”  

S’entendrà la Companyia que suporta el risc o objecte assegurat. 

3.6 Per “autoritat o personal”  

S’entendrà qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a 

l'administració pública mitjançant una relació de caire continuat regida pel dret públic o 

privat,( funcionaris, funcionaris interins, Personal laboral, Arquitectes i personal tècnic, 

personal en pràctiques ) així com els càrrecs electes i els càrrecs polítics. 

3.7 Per “canvi de control”  

S’entendrà qualsevol dels supòsits següents: (a) el prenedor de la pòlissa es fusiona amb 

qualsevol altra entitat; (b) es produeix la intervenció en la gestió del prenedor de la 

pòlissa per processament de l’assegurat, per il·legalització del partit polític al govern de 

l’entitat o per qualsevol altra raó.  

3.8 Per “documents”  

S’entendrà tot document de qualsevol naturalesa, incloent dades informàtiques i 

informació electrònica o digitalitzada. 

El terme "documents" no inclou diners ni altres instruments negociables, ni els registres 

d'aquests. 

3.9 Per “entitat administrativa dependent”  

S’entendrà qualsevol entitat, corporació o institució de dret públic sotmesa al control, la 

decisió i la tutela del prenedor de la pòlissa (incloent-hi, a títol enunciatiu però no 

limitador, les juntes de compensació, les federacions públiques, o els patronats públics). 

La definició “entitat administrativa dependent” no inclou cap companyia mercantil, caixa 

d’estalvis o institució financera de cap classe, ni cap ens de dret públic subjecte al dret 

privat.  
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3.10 Per “entitat externa”  

S’entendrà qualsevol entitat de dret públic en la qual l’administració pública tingui prou 

participació o interès per nomenar un representant al seu òrgan de govern (incloent-hi, a 

títol enunciatiu però no limitador, les mancomunitats de municipis, les confederacions 

hidrogràfiques, les juntes de compensació o les federacions). 

La definició “entitat administrativa externa” no inclou cap companyia mercantil, caixa 

d’estalvis o institució financera de qualsevol classe, ni cap ens de dret públic subjecte al 

dret privat.  

3.11 Per “fiances” 

S’entendrà: 

a) la constitució de les fiances civils que hagin estat imposades a un assegurat per 
decisió judicial per garantir eventuals responsabilitats civils, incloent 
expressament les requerides en les actuacions prèvies a l’exigència de 
responsabilitat comptable de conformitat amb l’ establert a l’article 47 de la Llei 
7/1988, de 5 d’Abril, de Funcionament del “Tribunal de Cuentas”, així com, 

b) les despeses en què un assegurat incorri amb motiu de la constitució i el 
manteniment de les fiances imposades en causa penal per decisió judicial per 
garantir la seva llibertat provisional. 

3.12 Per “despeses d’assistència psicològica”  

S’entendran els honoraris professionals de psicòleg en els que vostè incorri, amb el 

nostre consentiment previ per escrit, a fi de rebre atenció psicològica a conseqüència 

d'una reclamació. 

3.13 Per “despeses de defensa” 

S’entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables en què l’assegurat hagués 

incorregut, amb el consentiment previ per escrit de l’assegurador, per a la defensa, el 

recurs i/o la transacció d’una reclamació presentada contra l’assegurat. 

3.14 Per “despeses d’investigació”  

S’entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables (diferents de les despeses 

de defensa) en què l’assegurat hagués incorregut, amb el consentiment previ per escrit 

de l’assegurador, per complir amb l’obligació legal de comparèixer en un investigació. 

Aquest terme inclou els procediments jurisdiccionals de responsabilitat comptable. 

3.15 Per “investigació”  
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S’entendrà qualsevol actuació portada a terme pel “Tribunal de Cuentas” (o un altre 

òrgan fiscalitzador de comptes d’una comunitat autònoma) amb l’objecte de fiscalitzar 

comptes o contractes o investigar i exigir responsabilitat comptable de l’assegurat.  

3.16 Per “pèrdua”  

S’entendrà qualsevol: 

a) perjudici; 

b) despesa de restitució d’imatge (Cobertura D);  

c) despesa de defensa (Cobertura E); 

d) despesa d’investigació (Cobertura E); o 

e) pagament efectuat per l’assegurador sota qualsevol extensió de la pòlissa. 

El terme “pèrdua” no inclou: les multes i sancions  

3.17 Per “període informatiu”  

S’entendrà el període de temps durant el qual l’assegurat podrà comunicar a 

l’assegurador per escrit qualsevol reclamació que li hagi estat presentada per primer cop 

durant aquest període de temps amb relació a un acte culpós comès o suposadament 

comès amb posterioritat a la data de retroactivitat i amb anterioritat al venciment de 

l'últim període d'assegurança. 

3.18 Per “perjudici”   

S’entendrà qualsevol quantitat que l’assegurat estigui legalment obligat a pagar a 

l’administració pública (en el cas de Cobertura A) o a un tercer (en el cas de les 

Cobertures B i C) o a un altre assegurat (en el cas de la Cobertura C) com a conseqüència 

d’una resolució ferma en via administrativa o d’una resolució judicial ferma contra un 

assegurat, o com a conseqüència d’un transacció celebrada per l’assegurador amb el 

consentiment de l’assegurat. 

3.19 Per “pràctiques laborals indegudes”  

S’entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades:  

a) l'assetjament sexual o moral a la feina (mobbing), incloent-hi la suposada creació 
d’un ambient de treball que afavoreixi l’assetjament o la fustigació;  

b) la discriminació il·legal a la feina (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, 
aquella que sigui per raó d’edat, sexe, raça, origen, religió, idioma, ideologia o 
opció política, orientació o preferències sexuals, embaràs o discapacitat); 
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c) la violació o l’incompliment de la normativa vigent de protecció de dades 
personals en l’àmbit de la feina; 

d) el libel, la difamació, la humiliació o la causació d'un dany emocional, tots ells en 
connexió amb la relació laboral;  

e) la invasió de la privacitat directament relacionada amb una al·legació 
d’assetjament sexual, moral, discriminació de qualsevol tipus o represàlies a la 
feina; 

f) la privació il·lícita d’oportunitats professionals o l’avaluació laboral negligent;  

g) la no aplicació de polítiques i procediments adequats amb relació a un dels punts 
anteriors;  

h) comeses per un assegurat davant d’un altre respecte d’una relació laboral 
present o passada d’aquesta persona amb l’administració pública.  

3.20 Per “reclamació”  

S’entendrà:  

a) qualsevol requeriment escrit sol·licitant una indemnització econòmica per un 
acte o omissió incorrecte; 

b) la iniciació de qualsevol procediment (incloent-hi el procés d’informació prèvia 
de l’article 69.2 LRJ-PAC en cas de reclamacions per part de l’administració 
pública) per raó d’un acte o omissió incorrecte, amb independència de la 
jurisdicció davant de la qual s’hagi iniciat el procediment; 

c) la iniciació de qualsevol procediment en reclamació d’una indemnització 
econòmica per pràctiques laborals indegudes, amb independència de la 
jurisdicció davant de la qual s’hagi iniciat el procediment; o 

d) la iniciació d’una investigació, encara que únicament pel que fa a la Cobertura E. 

La definició de reclamació no inclou la incoació de cap mena de procediment 

sancionador o disciplinari. 

3.21 Per “sol·licitud”  

S’entendran tots i cadascun dels qüestionaris signats, juntament amb els seus annexos, i 

qualsevol altra informació que hagués estat facilitada a l’assegurador amb motiu de la 

subscripció d’aquesta pòlissa o de qualsevol pòlissa anterior a la qual aquesta 

subsegueixi en el temps. 

3.22 Per “tercers” 

S’entendrà qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions:  
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El terme “tercer” no inclou:  

(i) el cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d’un assegurat, així com qualsevol altre 

familiar que convisqui amb l’assegurat; ni (ii) qualsevol altre entitat o persona jurídica de 

la qual l’assegurat o les persones amb el grau d'afectivitat o parentiu esmentat 

anteriorment que siguin membres de l’òrgan de govern. 

3.23 Responsabilitat d’arquitectes i enginyers 

Una reclamació presentada contra un assegurat per l’Ajuntament en via de retorn i que 

es basi en una acte o omissió incorrecte de l’assegurat comès en la seva condició 

d’arquitecte o enginyer al servei de l’Ens Públic, així com aquell que derivi del tràmit 

previ d’informació. 

4. Exclusions:  

L’assegurador no respondrà davant de cap pèrdua derivada de:  

4.1 Actes dolosos o criminals 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 

a) beneficis o avantatges als quals, legalment, l’assegurat no tingués dret; o 

b) actes dolosos, fraudulents, deliberadament antijurídics, tipificats com a delicte o 
falta, o que siguin voluntàriament contraris a la llei; comesos per qualsevol 
assegurat.  

Les exclusions (a) i (b) anteriors s’aplicaran únicament quan aquestes conductes siguin 

així establertes mitjançant sentència o admeses per declaració escrita o verbal de 

l’assegurat. En aquests casos, l’assegurat reemborsarà a l’assegurador totes les despeses 

incorregudes fins a la sentència o declaració. 

Així mateix i a l’efecte de les exclusions (a) i (b) anteriors, l’actuació dolosa o fraudulenta 

d’un assegurat no seran imputables a un altre assegurat. 

4.2 Fets o circumstàncies coneguts i procediments anteriors  

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 

(a)qualsevol fet o circumstància, real o suposada, que amb anterioritat o a la primera 

data d’efecte d’aquesta pòlissa un assegurat hagués pogut raonablement preveure que 

tindria com a conseqüència una reclamació; o 

(b)qualsevol procediment o reclamació iniciats o presentats amb anterioritat a la primera 

data d’efecte d’aquesta pòlissa o que estiguessin pendents en aquesta data, o que es 
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derivessin de o en els quals s’al·leguessin, en tot o en part, fets ja al·legats en aquest 

procediment o reclamació anterior o pendent; 

Per “procediment” s’entendrà qualsevol procediment civil, penal, administratiu o 

qualsevol investigació o inspecció oficial, arbitratge o sentència judicial. 

4.3 Patents / secrets comercials 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'apropiació o a l'ús 

indegut de secrets comercials o a la infracció de patents. 

Per “secret comercial” s’entendrà aquella informació de la qual es derivi un valor 

econòmic independent, real o potencial, pel simple fet de no ser generalment coneguda, 

i que altres persones, amb els mitjans correctes, no puguin comprovar fàcilment aquesta 

informació per obtenir-ne un avantatge econòmic de la divulgació o l’ús. 

4.4 Conducta abusiva 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 

a) l’arrest, la detenció, la persecució o l’empresonament il·lícits; 

b) la calúmnia, la injúria o qualsevol tipus de difamació; o  

c) la persecució il·lícita, l’abús de poder, la prevaricació i qualsevol acte susceptible 
d’ésser tipificat com a delicte contra l’Administració Pública.  

1. Únicament pel supòsit que durant el període d’assegurança es formuli per primera 

vegada una reclamació contra l’assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits 

inclosos en l’apartat b) anterior, queda expressament convingut que l’assegurador 

reemborsarà a l’assegurat les despeses en que aquest hagi incorregut raonablement dins 

del procediment judicial, sempre que la reclamació sigui desestimada per una resolució 

judicial ferma.  

2. Únicament pel supòsit que durant el període d’assegurança es formuli per primera 

vegada una reclamació contra l’assegurat fonamentada en qualsevol dels supòsits 

inclosos en l’apartat c) anterior, queda expressament convingut que l’assegurador 

reemborsarà a l’assegurat les despeses en que aquest hagi incorregut raonablement dins 

del procediment judicial, sempre que la reclamació sigui desestimada per una resolució 

judicial ferma. 

4.5 Danys corporals i danys materials 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 
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a) una lesió física, malaltia, dolentia, defunció o qualsevol altre menyscabament de 
la integritat física; fins i tot si deriva d’un "shock" nerviós precedent, estrès o 
angoixa emocional, malaltia mental; o  

b) el dany o la destrucció causat de manera directa o indirecta de propietats 
tangibles, inclosa la pèrdua d’ús d’aquestes. 

Aquesta exclusió no s’aplicarà a les reclamacions per pràctiques laborals indegudes 

l’objectiu de les quals sigui la reparació d’un dany moral o trastorn emocional.  

4.6 Vehicles de motor 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la possessió, tinença, 

custòdia o utilització de vehicles de motor (incloent-hi, a títol enunciatiu però no 

limitador, automòbils, motos, camions, avions, autobusos, tramvies, embarcacions) així 

com tota responsabilitat que derivi de la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la 

Circulació de Vehicles a Motor, aprovada pel RD Legislatiu 8/2004 del 29 d’octubre, així 

com la seva normativa de desenvolupament. 

4.7 Exclusió de riscs concrets 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 

a) una vaga, disturbis o qualsevol forma de desordre civil; 

b) un robatori o furt; o 

c) un foc o l’incendi. 

4.8 Guerra/terrorisme 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a una guerra (ja sigui 

declarada o no), acte terrorista, activitat bel·licosa, militar o de guerrilla, actes de 

sabotatge, ús de la força de les armes, o hostilitats. 

4.9 Falta o inadequació d’assegurança  

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a l’omissió, la falta de 

manteniment o la posada en vigor d’una cobertura d’assegurança obligatòria. 

4.10 Contaminació  

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a: 

a) la presència, descàrrega, l'abocament, l'alliberament, la migració o l'escapament 
de substàncies tòxiques o contaminants, ja siguin reals, suposats o amenaces 
d'aquests; o 
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b) qualsevol obligació de prevenció, evitació o reparació que incumbeixi l’assegurat 
per virtut de la Llei 26/2007, del 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, 
o de la normativa que la desenvolupi; o 

c) radiacions ionitzants i contaminació nuclear de qualsevol tipus. 

4.12 Plans d’ocupació 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la infracció de 

qualsevol obligació, deure o responsabilitat de l’assegurat amb relació a plans o fons de 

pensions, plans de beneficis, plans d’estalvis per a la jubilació o qualsevol altre programa 

d’incentius o avantatges per a autoritats o personal.  

4.13 Responsabilitat contractual  

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a una garantia o 

responsabilitat assumida o acceptada per l'assegurat per l'acord o sota contracte, tret 

que l'assegurat hagués igualment incorregut en aquesta responsabilitat encara que no 

hagués existit aquest acord o contracte. 

4.14 Responsabilitat per serveis públics concrets  

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda al funcionament i 

l’activitat d’hospitals, centres de salut, centres per a gent gran, dipòsits municipals, 

centres de detenció, aeroports, així com estacions de tren o autobusos.  

4.15 Responsabilitat administradors i directius 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l’actuació de 

l’assegurat com a administrador, directiu d’una entitat jurídica (que no sigui una entitat 

administrativa dependent o una entitat externa) o membre de la comissió de control 

d'un pla d’ocupació, amb relació al desenvolupament de les seves funcions de gestió en 

la seva condició de tal. 

4.16 Rebel·lió, sedició, desobediència i/o usurpació de atribucions 

Rebel·lió, sedició, desobediència i/o usurpació d’atribucions: 

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïble a: 

La responsabilitat de qualsevol naturalesa (civil, penal, administrativa, comptable, etc.) 

en què, directa o indirectament, pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de les 

seves accions o omissions per: 

Iniciar, tramitar, informar o dictar, acords o actuacions de qualsevol naturalesa, que 

puguin ser susceptibles de ser considerats delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i/o 

usurpació d’atribucions, de conformitat amb la normativa d’aplicació, o bé realitzar 
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qualsevol altra actuació que, directa o indirectament, pogués suposar un acatament de 

les ordres dictades per superiors jeràrquics, autoritats administratives, resolucions, 

decrets, lleis o alguna altra normativa aprovada en el marc d’una actuació susceptible de 

ser considerada un dels delictes esmentats o cooperar amb, no impedir o no paralitzar 

qualsevol iniciativa que impliqui una actuació de les esmentades.  

La present exclusió serà aplicable sense necessitat que les actuacions o omissions en 

qüestió i la conseqüent existència de responsabilitat, hagin estat declarades com a 

fraudulentes, doloses, antijurídiques o contràries a la llei mitjançant sentència. 

L’assegurador no anticiparà les despeses de defensa, les despeses de restitució d’imatge 

(Cobertura D), despeses d’investigació o finances quan resulti d’aplicació la present 

exclusió.   

5. Reclamacions:  

Què fer en cas de reclamació? 

5.1 Avís i notificació de reclamacions  

L’assegurat haurà de comunicar per escrit a l’assegurador qualsevol reclamació tan aviat 

com sigui possible, però en tot cas dins del termini màxim de set dies després d’haver-la 

conegut. 

L’assegurat pot enviar a l’assegurador aquestes comunicacions per fax, correu electrònic 

o correu postal i, en aquest últim cas, serà la data d’enviament la que s’entendrà com a 

data de notificació. 

Què s’ha de fer en cas de descobrir alguna circumstància que pogués tenir com a 

conseqüència una reclamació? 

5.2 Circumstàncies que raonablement poguessin tenir com a conseqüència una 

reclamació  

Si, durant el període d’assegurança, l’assegurat tingués esment de circumstàncies que 

raonablement poguessin tenir com a conseqüència una reclamació, l’assegurat pot 

escriure l’assegurador comunicant aquestes circumstàncies i facilitar-li una descripció de 

les raons per les quals es pot esperar una reclamació juntament amb tots els detalls 

relatius a les dates i a les persones implicades.  

En cas que l’assegurador accepti aquesta notificació de circumstàncies, qualsevol 

reclamació que posteriorment es presenti contra l’assegurat i que estigui basada en 

aquestes circumstàncies s’entendrà com a notificada en el moment en què l’assegurat les 

va comunicar per primer cop a l’assegurador. 

5.3 Reclamacions interrelacionades  
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Aquelles reclamacions derivades de, o basades en, (a) diversos actes culposos que siguin 

iguals, relacionats o continus, o (b) diversos actes culposos resultants d’un nucli comú de 

fets, seran considerades una única reclamació a l’efecte d’aquesta pòlissa, amb 

independència que aquestes reclamacions impliquin o no els mateixos demandants, 

assegurats o causes legals. 

En cas que l’assegurat notifiqués una reclamació de conformitat amb el que disposa 

aquesta pòlissa, qualsevol reclamació posterior (a) que derivi de o es basi en fets 

al·legats en una reclamació prèviament notificada o (b) que al·legui un acte culpós igual 

o relacionat amb qualsevol altre acte culpós al·legat en una reclamació prèviament 

notificada, es considerarà realitzada i comunicada en el moment en què l'assegurat va 

comunicar la reclamació anterior i s'entendrà com la mateixa reclamació. 

6. Defensa i liquidació 

6.1 Defensa i liquidació 

Tret que s’acordi expressament el contrari, l’assegurat haurà d’oposar-se i defensar-se de 

qualsevol reclamació. L'assegurador podrà participar plenament en la defensa i en la 

negociació de qualsevol acord transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar 

lloc al pagament de qualsevol quantitat sota aquesta pòlissa. L’assegurador acceptarà 

com a raonable i necessària la designació de diferents direccions jurídiques si això fos 

requerit donada la concurrència d’un conflicte d’interessos entre els assegurats. 

L’assegurat únicament incorrerà en despeses de defensa amb el consentiment previ per 

escrit de l’assegurador, i aquest no podrà ésser denegat o retardat de manera 

injustificada. Sense perjudici d’això, s’estableix que els assegurats podran triar un dels 

despatxos d’advocats independents del panell legal pre-aprovat que determinarà la 

companyia. 

Mai no seran a càrrec de l’assegurador les despeses en què pugui incórrer l’assegurat per 

a la seva defensa si ha conferit la seva representació o defensa als serveis jurídics de 

l’administració pública (advocats de l’estat, lletrats de comunitat autònoma o 

equivalent).  

En tot cas, l’assegurat haurà de prestar a l’assegurador tota l'ajuda raonable i adoptar 

totes les mesures necessàries per mitigar o evitar una pèrdua o per determinar la 

responsabilitat de l’assegurador sota aquesta pòlissa. 

6.2 Avançament de despeses  

L’assegurador avançarà les despeses de defensa, despeses de restitució d’imatge 

(Cobertura D), despeses d’investigació o fiances cobertes, en excés de la franquícia 

aplicable, en què hagués incorregut un assegurat amb motiu d'una reclamació i amb 

anterioritat a la resolució final d'aquesta reclamació presentada contra l'assegurat. Això 
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no obstant, l’assegurador no avançarà les despeses de defensa, les despeses de restitució 

d’imatge (Cobertura D), les despeses d’investigació o les fiances quan: (a) l’assegurador 

hagués rebutjat la cobertura en pòlissa de la reclamació; o (b) aquests avançaments 

excedeixin el límit d’indemnització o qualsevol sublímit d’indemnització aplicable. 

Si l’assegurador i l'assegurat no arriben a un acord sobre les quantitats que han de ser 

avançades, es procedirà a l'avançament d'aquelles que l'assegurador determini que són 

raonables i adequades, fins que s’acordi o s’estableixi una altra quantitat diferent en 

virtut d’aquesta pòlissa. L’assegurador es reserva el dret d’exigir el reemborsament dels 

imports avançats en cas que, i en la mesura que, posteriorment es determini que 

l’assegurat no tenia dret a aquest pagament. 

L’assegurador abonarà o reemborsarà les despeses anteriorment esmentades així com 

qualssevol altres cobertes sota aquesta pòlissa prèvia presentació de factures o 

justificants de pagament prou detallats. 

6.3 Consentiment  

Els assegurats no admetran o assumiran cap responsabilitat, negociaran o tancaran un 

acord o liquidació, s’aquietaran davant d’una sentència o resolució o incorreran en 

despeses o imports coberts en aquesta pòlissa per una pèrdua o derivats d’una 

reclamació, sense el previ consentiment exprés per escrit de l’assegurador. Únicament 

aquelles responsabilitats, acords o liquidacions, sentències, resolucions i despeses o 

imports coberts sota aquesta pòlissa aprovats per l’assegurador seran indemnitzats 

d’acord amb els termes d’aquest contracte.  

L’assegurador no denegarà sense motiu justificat el seu consentiment a qualsevol acord o 

decisió estipulat sempre que hagi pogut intervenir efectivament en la defensa de la 

reclamació i en la negociació de qualsevol acord o liquidació. 

Aquest requeriment no es considerarà aplicable per a cap despesa de defensa 

incorreguda amb relació a les cobertures de la pòlissa per un despatx d’advocats 

independent del panell legal pre-aprovat  

L’assegurador es reserva el dret d’investigar, dirigir les negociacions i, amb el 

consentiment per escrit de l'assegurat (que no podrà denegar-lo ni retardar-lo de 

manera injustificada), liquidar o actuar sobre qualsevol reclamació. 

6.4 Subrogació i recobrament  

L’assegurador, en cas d’haver realitzat qualsevol pagament sota aquesta pòlissa, se 

subrogarà en tots els drets i les accions de l’assegurat amb la finalitat de recobrar allò 

pagat.  
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L’assegurat haurà de cooperar amb l’assegurador en l’exercici del seu dret de subrogació i 

l’assegurat no realitzarà cap acte o omissió en perjudici d’aquest dret.  

Qualsevol quantitat recuperada en excés del pagament total per part de l’assegurador 

serà tornada a cada assegurat un cop deduït el cost incorregut per l’assegurador en 

aquesta recuperació.  

A la seva completa discreció, l’assegurador podrà renunciar per escrit a qualsevol dels 

drets establerts en aquest apartat, i queda acordat de forma expressa que l’assegurador 

no exercirà els seus drets de recobrament davant d'un assegurat respecte d'una 

reclamació, tret d'aquells casos en què es pugui establir que la conducta especificada en 

l'exclusió 4.1 "Actes intencionats" resulta aplicable a l’esmentada reclamació i a 

l’esmentat assegurat. 

7. Disposicions addicionals 

7.1 Àmbit temporal  

S’entén i s’acorda que la cobertura d’aquesta pòlissa s’atorgarà únicament respecte 

d’aquelles reclamacions presentades per primer cop contra els assegurats durant el 

període d’assegurança (o, si s'escau, durant el període informatiu), per qualsevol acte 

culpós que hagués tingut lloc posteriorment a la data de retroactivitat. 

Per a qualsevol entitat administrativa dependent, aquests actes necessiten haver estat 

comesos posteriorment a la data en la qual l’entitat es converteixi o s’hagi convertit en 

una entitat administrativa dependent i anteriorment a la data en la qual l’entitat deixi de 

ser o hagi deixat de ser una entitat administrativa dependent. 

Per a qualsevol entitat externa, aquests actes necessiten haver estat comesos 

posteriorment a la data en la qual l’entitat es converteixi o s’hagi convertit en una entitat 

externa i anteriorment a la data en la qual l’entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una 

entitat externa. 

7.2 Àmbit territorial  

Aquesta pòlissa atorga cobertura davant de reclamacions presentades o mantingudes 

dins de la jurisdicció d’Espanya, i/o reclamacions presentades a qualsevol part del món 

però basades en les lleis espanyoles.  

7.3 Concurrència d’assegurances  

Quan qualsevol dels riscs coberts per aquesta pòlissa en el període pactat ho estigués 

també per un altre assegurador, l’assegurador indemnitzarà únicament aquella part de la 

pèrdua l’import de la qual sobrepassi la quantitat assegurada en l’anterior contracte 

d’assegurança i únicament pel que fa a aquest excés. En cas que l’altra pòlissa estigui 
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subscrita com a assegurança específica d’excés per sobre dels límits disposats en aquesta 

pòlissa, la indemnització serà pagada íntegrament fins al límit pactat. 

S’acorda expressament que la cobertura atorgada per aquesta pòlissa per a qualsevol 

pèrdua sota l’extensió 2.4 “Representants en entitats externes” s’aplicarà en excés de 

qualsevol assegurança en vigor de l’entitat externa així com de qualsevol indemnització 

disposada per l’entitat externa. 

7.4 Canvi de control  

En cas que durant el període d’assegurança tingués lloc un canvi de control, la cobertura 

atorgada en aquesta pòlissa s’aplicarà únicament a aquells actes culposos comesos 

anteriorment a la data en la qual va tenir lloc aquest canvi i aquesta pòlissa quedarà 

automàticament resolta al terme del període d'assegurança. 

7.5 Exempció de responsabilitat  

Els serveis que presti un tercer a un assegurat en connexió amb les cobertures i les 

extensions d’aquesta pòlissa li són directament prestats a l’assegurat en la seva condició 

de client d’aquest tercer sense la supervisió o el control per part de l’assegurador. En 

virtut de l’anterior, l’assegurador no pot garantir la prestació d’aquests serveis 

professionals i no assumeix cap responsabilitat o cap altra conseqüència que es derivi de 

la prestació de serveis per aquest tercer. 

Mitjançant la signatura d'aquest document vostè atorga el consentiment necessari per al 

tractament de la informació personal exclusivament per als fins dalt transcrits, inclosa la 

transferència internacional als Estats Units d'Amèrica. 

7.6 Sumes assegurades  

Les empreses licitadores hauran de presentar proposicions que com a mínim contemplin 

les següents indemnitzacions: 

1) Límits de capitals assegurats en funció de l’opció escollida 

a) 250.000 € 

b) 500.000 € 

c) 1.000.000 € 

d) 1.500.000 € 

e) 2.000.000 € 

f) 3.000.000 € 

2) Sublímit indemnització per 
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   restitució d’imatge:     200.000,00 € 

3) Pèrdua de documents     250.000,00 € 

4) Despeses d’assistència psicològica   100.000,00 € 

7.7 Franquícies 

No s’estableixen franquícies. 

7.8 Data de retroactivitat 

Il·limitada. 

8. 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 Públic 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. 

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.  

9. Prevalença dels plecs  
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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 de prescripcions tècniques 

que regeixen  aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre les condicions de la 

pòlissa. 

10. 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  del venciment de l’acord marc. 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. 

11. Sumes assegurades i Primes 

S’estableix el següent quadre de capitals assegurats i primes per aquests capitals 

assegurats que va en funció del número d’habitants de la població. 

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 

 

HABITANTS
CAPITALS fins a 1.000 de 1.001  de 2.001 de 5.001 de 10.001 de 15.001 de  20.001 de 30.001 de 40.001 de 50.001 

ASSEGURATS a 2000 a 5000 a 10.000 a 15.000  a 2000 a 30.000 a 40.000  a 50.000 a 100.000

250.000 €        500 €        600 €       1.400 €  1.750 €   2.350 €    2.850 €    3.450 €     4.000 €    4.800 €    6.200 €     

500.000 €        770 €        850 €       1.840 €  2.300 €   3.150 €    3.700 €    4.400 €     5.350 €    6.200 €    7.000 €     

1.000.000 €     990 €        1.400 €    2.240 €  2.800 €   3.750 €    4.500 €    5.400 €     6.500 €    7.800 €    9.800 €     

1.500.000 €     1.500 €     2.200 €    2.800 €  3.200 €   4.300 €    5.100 €    6.200 €     7.500 €    9.000 €    10.000 €   

2.000.000 €     2.000 €     2.700 €    3.200 €  3.800 €   4.700 €    5.600 €    6.800 €     8.000 €    9.500 €    11.900 €   

3.000.000 €     2.500 €     3.200 €    3.700 €  4.600 €   5.800 €    7.000 €    8.600 €     9.900 €    10.500 €  13.200 €    

Per al cas dels Consells Comarcals, s’estarà al tram de poblacions de 15.001 a 20.000 

habitants. 

Per els Casos de Diputacions, s’estarà al tram de poblacions de 50.01 a 100.000 

habitants. 

Les cobertures mínimes son les indicades en aquest plec, i els preus i capitals assegurats 

son els indicats anteriorment, a millorar, en tots tres casos, en el seu cas, per part del 

licitador segons criteris establerts al Plec Administratiu. 
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Clàusula 44. Grup 2:  Els destinataris són Empreses Públiques, Consorcis i Gestores 

d’Entitats Públiques  

1. Cobertures 

A.  Responsabilitat davant de la  entitat pública  

A.1 Acció de retorn  

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada 

contra un  assegurat per l'entitat pública en via de retorn per un acte o omissió 

incorrecte, així com el que derivi del tràmit previ d'informació.  

 A.2 Acció per danys als seus béns i drets  

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici  que resulti d'una reclamació presentada 

contra un assegurat per l'entitat pública per danys als seus béns i drets al·legant un acte 

o omissió incorrecte.  

 A. 3  Acció per responsabilitat comptable  

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici  que resulti d'una investigació  del Tribunal de 

Comptes (o un altre òrgan fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) a un 

assegurat per un acte o omissió incorrecte.  

L'assegurador abonarà el s  perjudicis  cobert s en la present cobertura A.3 dins el 

sublímit d'indemnització que s’estableix. 

 B. Responsabilitat davant de tercers  

 L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per 

un tercer contra un assegurat per un acte o omissió incorrecte.  

 C.  Responsabilitat per  pràctiques laborals indegudes de l'autoritat o personal  

 L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per 

qualsevol persona contra a autoritat o personal o administrador o directiu per pràctiques 

d'ocupació indegudes.  

 D. Responsabilitat per  pràctiques laborals indegudes de l'entitat pública  

 L'assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d'una reclamació presentada per 

qualsevol persona contra l'entitat pública per pràctiques d'ocupació indegudes.  

 L'assegurador abonarà els perjudicis coberts en la present cobertura dins el sublímit 

d'indemnització que estableix l'apartat 7 de les condicions particulars.  
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 E. Restitució d'imatge  

 L'assegurador abonarà - dins el sublímit d'indemnització  indicat en les condicions 

particulars - les despeses i honoraris  raonables  en què incorri l'assegurat, amb el previ  

consentiment per escrit de l'assegurador, per a la contractació de serveis professionals 

externs de relacions públiques (incloent-hi el cost de possibles emissions i publicacions), 

amb l'objecte de mitigar o restituir el dany a la seva reputació a conseqüència d'una 

reclamació.  

F. Defensa i assistència legal  

L'assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses d'investigació en què incorri 

l'assegurat en l'àmbit de les cobertures de la pòlissa, sempre que els mateixos comptin 

amb el previ consentiment per escrit de l'assegurador.  

 2. Cobertures addicionals  

 2.1 Fiances 

Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estenen expressament a les fiances que resultin d'una 

reclamació presentada contra un assegurat durant el període d'assegurança per un acte 

culpós, d'acord amb el que estableix l'epígraf 16 .1. 1.  

 L'assegurador abonarà les fiances cobertes en e l apartat (b) de la definició 6.11 de 

"fiances" dins el sublímit d'indemnització indicat al punt 1. 

 La pèrdua de la fiança establerta per respondre d'una compareixença de l'assegurat, 

deguda a la seva incompareixença, obligarà a aquest o al prenedor de la pòlissa al 

reintegrament de les despeses que l'assegurador hagués pagat per aquest concepte.  De 

la mateixa manera, i en cas de ser decretada per un jutge o tribunal una responsabilitat 

penal pecuniària o si la reclamació no estigués coberta sota aquesta pòlissa, l'assegurat 

o, si s'escau el prenedor de la pòlissa, està obligat a reintegrar a l'assegurador la 

quantitat corresponent a la fiança prestada en cas que aquesta fiança fos realitzada o 

hagués estat executada.  

 2.2 Pèrdua de documents  

 Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estenen expressament a la pèrdua dels documents de 

què:  

i.  l'assegurat és legalment responsable, i  

ii.  que han estat destruïts, danyats, perduts, deformats, eliminats o extraviats durant 

el període d'assegurança  com a conseqüència d'un acte o omissió incorrecte de 

l'assegurat.  
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 Els  perjudicis inclouran les despeses raonables en què incorri l'assegurat, amb el 

consentiment previ per escrit del  assegurador, per a la substitució o restauració 

d'aquests documents, sempre que:  

a)  aquesta pèrdua o dany hagi tingut lloc mentre els documents estan sota la 
custòdia de l'assegurat o de qualsevol altra persona a qui l'assegurat els ha 
confiat per raó de l'exercici habitual de les seves funcions;  

b)  els documents hagin estat prèviament objecte d'una recerca diligent per part de 
l'assegurat, en els casos de pèrdua;  

c)  l'import de la reclamació per aquests costos i despeses siguin acreditats 
mitjançant factures justificants que quedaran en tot cas subjectes a l'aprovació 
d'una persona competent nomenada per l'assegurador  amb el consentiment de 
l'assegurat;  i  

d)  la  reclamació  no es degui a  perjudicis  originats per desgast, trencament i / o 
deteriorament gradual, arna i altres animals, o qualsevol altra circumstància que 
quedi fora del control del  assegurat.  

L'assegurador abonarà les pèrdues cobertes en la present extensió dins el sublímit 

d'indemnització que s’estableix. 

2.3 Cònjuge i parella de fet  

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació 

basada en actes culposos comesos pels assegurats i  formulada  contra el cònjuge o 

parella de fet legalitzada de qualsevol assegurat, i l'objecte sigui obtenir la reparació del 

dany per mitjà dels béns que tenen en comú.  

2.4 Hereus, legataris, representants legals i drethavents  

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació 

basada en actes culposos comesos pels assegurats i presentada contra hereus, legataris, 

representants legals i drethavents dels assegurats morts o incapacitats jurídicament o 

declarats en concurs que hagin sol·licitat una moratòria o una pròrroga de pagament.  

2.5 Representants en entitats externes  

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació 

basada en actes culposos comesos pels assegurats en la seva condició de representant 

de la  entitat pública en l'òrgan de govern d'una entitat externa.  

La present extensió no s'aplica a les reclamacions presentades per la mateixa entitat 

externa, ja sigui directament o per mitjà dels seus administradors, directius o càrrecs 

equivalents  
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La present extensió no s'aplica a qualsevol  reclamació presentada directament per o per 

compte de l'entitat externa o qualsevol dels seus administradors o directius, 

fideïcomissaris, gerent o càrrec equivalent, excepte per:  

  (i)   aquelles reclamacions presentades en forma d'acció social sense la sol·licitud, 

assistència o participació activa de la pròpia entitat externa o qualsevol dels seus 

administradors o directius, fideïcomissaris, gerent o càrrec equivalent, o  

  (ii) aquelles reclamacions per pràctiques d'ocupació indegudes presentades per 

qualsevol administrador o directiu, fideïcomissari, gerent o càrrec equivalent de 

l'entitat participada.  

  (iii) aquelles reclamacions presentades per qualsevol assegurat en la qual pretengui 

una  indemnització o acció de repetició com a conseqüència directa d'una altra 

reclamació anterior que, d'haver-se formulat contra l'assegurat, hagués estat 

coberta sota aquesta pòlissa;  

  (iv) aquelles reclamacions presentades per qualsevol antic administrador o directiu o 

autoritat o personal  de l'entitat externa que, almenys durant els últims quatre anys 

previs a la data en què la reclamació es presenta per primera vegada, no hagi 

prestat els seus serveis  com a administrador, membre de qualsevol comissió, 

conseller delegat, directiu, gerent o càrrec equivalent degudament designat o 

consultor de l'entitat externa.  

  2.6 Despeses d'assistència psicològica  

 Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les despeses d'assistència 

psicològica  incorregudes arran d'una reclamació presentada contra un assegurat durant 

el període d'assegurança per un acte o omissió incorrecte de l'assegurat.  

L'assegurador abonarà les despeses d'assistència psicològica dins el sublímit 

d'indemnització  que s’estableix. 

 2.7  Multes administratives  

 Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les multes 

administratives imposades als administradors o directius  de la  entitat pública  en la seva 

condició de tal per un organisme públic amb facultats inspectores o de control per raó 

d'una  investigació.  

             La present extensió no inclou les multes que:  

o siguin de naturalesa civil o penal;  

o no siguin assegurables per llei;  o  
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o sent administratives, es derivin de l'incompliment o violació de la legislació 

tributària o fiscal.  

 

  2.8 Despeses d'Aval concursal  

Les cobertures del present contracte s'estenen expressament a les despeses d'aval 

concursal  incorregudes arran d'una reclamació presentada contra els administradors o 

directius durant el període d'assegurança per un acte o omissió incorrecte.  

L'assegurador  abonarà les despeses d'aval concursal dins el sublímit d'indemnització  

que estableix el punt 1.  

 2.9 Període informatiu  

En acabar el període d'assegurança d'aquesta pòlissa:  

 (i)       si el prenedor de la pòlissa declinés renovar aquesta pòlissa, el prenedor de la 

pòlissa té dret, sense prima addicional, a un període informatiu  de 12 mesos a comptar 

de la data de cancel·lació o de la no renovació,  

 (ii)     si l'assegurador no oferís condicions de renovació, el prenedor de la pòlissa 

tindrà igualment dret a un període informatiu  gratuït de 12 mesos, no obstant el 

beneficiari de la pòlissa podrà optar de forma addicional per a contractar les opcions de 

període informatiu que a continuació es detallen i que es computarà des de la data de 

cancel·lació o de la no renovació:  

 (a)      24 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 100% de l'última prima 

total anual, o  

 (b)     36 mesos, previ pagament d'una prima addicional del 150% de l'última prima 

total anual.  

Si el prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu addicional que 

estableix el paràgraf b) ha de sol·licitar per escrit i abonar la prima addicional dins dels 

30 dies següents a la data de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa.  

El prenedor de la pòlissa no tindrà dret al període informatiu si (a) durant l'últim període 

d'assegurança hagués tingut lloc un canvi de control;  si (b) en aquest moment la prima 

total anual de la pòlissa no hagués estat abonada;  o si (c) el beneficiari de la pòlissa 

hagués renovat o substituït aquesta pòlissa per una altra pòlissa que cobreixi totalment o 

parcialment els mateixos riscos.  

 2.10  Període informatiu especial per antics assegurats  

En cas de cancel·lació o no renovació d'aquesta pòlissa, qualsevol assegurat que, amb 

anterioritat al venciment del període d'assegurança , hagués cessat com assegurat per 
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qualsevol motiu, excepte per raó d'inhabilitació, suspensió, o apartament de la funció 

pública o per raó d'un canvi significatiu , tindrà dret de forma automàtica a un període 

informatiu de quatre (4) anys, sense prima addicional, per reclamacions presentades en 

contra en la seva condició de assegurat.  

3. Definicions 

 3.1 Per "acte culpós"  

S'entendrà qualsevol acte o omissió incorrecte (Cobertures A i B) i qualsevol pràctica 

d'ocupació indeguda (Cobertura C).  

 3.2  Per  "Acte o omissió incorrecte"  

S'entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligents o culposos, 

d'obligacions o deures de l'assegurat, així com declaració inexacta o incerta, trencament 

de la confidencialitat deguda (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, les 

vulneracions de normes relatives a la protecció de dades) que tinguin lloc exclusivament 

en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats com a autoritat  o personal, o 

administrador o directiu de l'entitat pública.  

3.3 Per  "Entitat pública"  

 S'entendrà el prenedor de la pòlissa i les seves entitats dependents.  

3.4 Per "administrador o directiu" 

S'entén:  

 a)   tota persona física, remunerada o no, degudament nomenada o elegida d'acord amb 

la Llei i els estatuts que bé es denomini Administrador, Conseller, Director o Gerent, que 

ostenti funcions d'alta direcció i govern en l'entitat pública, així com tota persona física , 

representant permanent de persona jurídica administradora de l'entitat pública, o tota 

persona física degudament nomenada o elegida, d'acord amb una legislació estrangera, 

per a càrrecs similars.  

 b) tota autoritat o personal que de facto o en la pràctica ostenti funcions d'alta direcció 

de l'entitat pública o tot empleat la responsabilitat sigui establerta per un tribunal en 

qualitat d'Administrador o Directiu de l'entitat pública.  

 3.5 Per "assegurat"  

 s'entendrà:  
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 (i) qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança 

es converteixi en autoritat o  personal de l'entitat pública,  però únicament en relació 

amb l'exercici de la seva autoritat o funcions.  

 (ii) la  entitat pública, únicament en relació amb una reclamació per pràctiques 

d'ocupació indegudes (Cobertura D).  

 (iii) qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança es 

converteixi en administrador o directiu.  

 (iv) qualsevol persona amb contracte en pràctiques al servei de l'entitat pública, 

únicament en relació amb una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes.  

 El terme "assegurat" no inclou a cap persona externa a l'entitat pública.  

3.6 Per "autoritat o personal"  

S'entendrà qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a l'entitat 

pública mitjançant una relació de caràcter continuat regida pel dret públic o privat 

(funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i personal tècnic) així com 

els càrrecs electes i els càrrecs polítics.  

  3.7 Per "canvi de control"  

 S'entendrà:  

 (i)   En relació amb el prenedor de pòlissa:  

 (a) el prenedor de la pòlissa es fusiona amb qualsevol altra entitat;  

 (b) una persona física o jurídica, o grup de persones físiques i / o jurídiques que 

actuen en concert, adquireixen el dret a exercir més del 50% del dret de vot a les 

juntes d'accionistes del prenedor de la pòlissa o controlen el nomenament dels 

consellers amb capacitat per a exercir la majoria dels drets de vot en els consells 

d'administració o similar òrgan d'administració del prenedor de la pòlissa;  

 (c) es produeix la intervenció de la gestió del prenedor de la pòlissa per 

processament de l'assegurat, per ili legalització del partit polític en el govern de l 

prenedor de la pòlissa o per qualsevol altra raó;  

 (d) o bé  es trobi en causa de dissolució, declaració del concurs o liquidació.  

  (i)   En relació amb una entitat externa:  

a) una persona física o jurídica, o grup de persones físiques i / o jurídiques que 

actuen en concert, adquireixen el dret a exercir més del 50% del dret de vot a les 

juntes d'accionistes de l'entitat externa o controlen el nomenament dels 
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consellers amb capacitat per exercir la majoria dels drets de vot en els consells 

d'administració o similar òrgan d'administració de l'entitat externa;  

b) que es trobi en causa de dissolució, declaració del concurs o liquidació de 

l'entitat externa.  

3.8 Per "documents"  

S'entendrà tot document de qualsevol naturalesa, incloent dades informàtiques i 

informació electrònica o digitalitzada.  

El terme "documents" no inclou diners ni altres instruments negociables, ni els registres 

dels mateixos.  

  3.9  Per "entitat dependent"  

S'entendrà qualsevol entitat, corporació o institució de dret públic sotmesa al control, 

decisió i tutela del prenedor de la pòlissa, o bé qualsevol entitat jurídica en què, a la data 

d'efecte de la present pòlissa o amb anterioritat, el beneficiari de la pòlissa  ostenti el 

dret legal de triar o nomenar la majoria del seu consell d'administració o similar òrgan de 

govern.  

 La definició "entitat dependent" no inclou cap entitat (i) que hagués fet una oferta 

pública de les seves accions o cotitzi en una borsa o mercat de valors, (ii) que sigui una 

institució financera, o (iii) els fons propis siguin negatius a la data d'efecte de la primera 

anualitat de pòlissa i següents períodes d'assegurances.  Una entitat cessarà de ser una 

entitat dependent  quan deixin de ser aplicables qualssevol de les condicions anteriors.  

 3.10  Per "entitat externa"  

 S'entendrà qualsevol entitat de dret públic o dret privat en què l'entitat pública tingui 

una participació o interès suficient com per nomenar un representant en el seu òrgan de 

govern (incloent, a títol enunciatiu però no limitador, les societats públiques, fundacions 

públiques, consorcis o universitats públiques).  

 La definició "entitat externa" no inclou  o na entitat: (i) els fons propis siguin negatius a 

la data d'efecte de la primera anualitat de pòlissa i següents períodes d'assegurances;  

(b) que sigui una institució financera.  

3.11 Per "fiances"  

S'entendrà:  

 (a) la constitució de les fiances civils que hagin estat imposades a un assegurat per 

decisió judicial per garantir eventuals responsabilitats civils;  



  C. València 231, 6a 
 08007 Barcelona  
 Tel. 93 496 16 16 
Fax 93 216 02 86 

 ccdl@ccdl.cat 
CIF P0800222B 

 

Expedient de contractació núm. 2019.01 
Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

PPT. Plec de prescripcions tècniques   
 

66 

 

 (b)  la constitució de fiances civils requerides en les actuacions prèvies a l'exigència de 

responsabilitat comptable de conformitat amb el que estableix l'article 47 de la 

Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.  

 (c) les despeses en què un assegurat incorri amb motiu de la constitució i 

manteniment de les fiances imposades en causa penal per decisió judicial per 

garantir la seva llibertat provisional;  

 (d) així com,  la constitució de la caució que un  assegurat  presti, en substitució de les 

mesures cautelars acordades per un jutge d'acord amb el que estableixen els 

articles 746 i 747 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.  

 3.12  Per "despeses d'assistència psicològica"  

S'entenen els honoraris professionals de psicòleg en què incorri l'assegurat, amb el 

nostre consentiment previ per escrit, a fi de rebre atenció psicològica com a 

conseqüència d'una reclamació.  

  3.13 Per "despeses d'aval concursal"  

 S'entendran les despeses necessàries i raonables en què un administrador o directiu  

incorri legal i personalment, amb el previ consentiment per escrit de l'assegurador, amb 

motiu de la constitució i manteniment d'aval que pogués el jutge acceptar en substitució 

d'un embargament prèviament ordenat contra tal administrador o directiu  de 

conformitat amb l'article 48.3 de la Llei Concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol) en el 

procés concursal del prenedor de la pòlissa. 

3.14 Per "despeses de defensa"  

 S'entendran l us honoraris, costes i despeses raonables en què l'assegurat hagués 

incorregut, amb el previ consentiment per escrit de l'assegurador, per a la defensa, 

recurs i / o transacció d'una reclamació presentada contra l'assegurat.  

3.15 Per "despeses d'investigació"  

S'entenen els honoraris, costes i despeses raonables (diferents de les despeses de 

defensa) en els quals l'assegurat hagués incorregut, amb el previ consentiment per escrit 

de l'assegurador, per complir amb l'obligació legal de comparèixer en un una 

investigació.  

  3.16 Per "investigació"  

S'entendrà:  
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 (ii) qualsevol actuació duta a terme pel Tribunal de Comptes (o un altre òrgan 

fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) amb l'objecte de fiscalitzar 

comptes o contractes o investigar i exigir responsabilitat comptable de l'assegurat;  

(iii)   qualsevol altra diligència, investigació o inspecció, degudament iniciada per un 

organisme públic amb facultats inspectores o de control, per analitzar els assumptes de 

l'entitat pública o d'un assegurat en la seva condició de tal en l'entitat pública però 

l'objecte no sigui declarar legalment responsable .  

 S'entén que una "investigació" té lloc quan un assegurat estigui obligat a comparèixer o 

sigui identificat per escrit per l'esmentat organisme públic com a objecte d'una 

diligència, investigació o inspecció.  

3.17 Per "pèrdua"  

 S'entendran qualsevol:  

 (i)         perjudici;  

 (ii)       despesa s de restitució d'imatge (Cobertura D);  

 (iii)     despesa s de defensa (Cobertura F);  

 (iv)      despesa s de recerca (Cobertura F);  o  

 (v)       despeses d'assistència psicològica;  i  

 (vi)      pagament efectuat per l'assegurador sota qualsevol extensió de la pòlissa.  

 El terme "pèrdua" no inclou:  

a.  tributs, impostos o taxes o qualsevol exacció parafiscal;  

b.  els danys no compensatoris, incloent els danys punitius o danys que tinguin caràcter 

sancionador o exempleritzant;  

c.  les multes i sancions, llevat de les  multes administratives cobertes en l'Extensió;  

d.  caucions o avals, a excepció del que es disposa en l'apartat (d) de la definició 6.11 de 

"fiances";  

e.  les despeses i costos incorreguts per al compliment d'una ordre, garantia o acord de 

satisfer danys o compensacions no monetàries;  

f.  els salaris, hores extres, honoraris, retribucions de qualsevol assegurat o altres costos 

fixos de l'entitat pública;  
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g.  qualssevol altres sumes pagadores d'acord amb qualsevol directriu de contribució 

econòmica o qualsevol requeriment o notificació d'aportacions emès per un òrgan 

regulador de plans o fons de pensions;  i qüestions no assegurables per llei.  

3.18 Per "període informatiu"  

S'entendrà el període de temps durant el qual queda ria n cobertes les reclamacions que 

hagi n estat presentada s per primera vegada durant aquest període de temps en relació 

amb un acte culpós  comès o suposadament comès amb posterioritat a la data de 

retroactivitat i amb anterioritat al venciment de l'últim període d'assegurança.  

3.19  Per "perjudici"  

S'entendrà qualsevol suma    que l'assegurat estigui legalment obligat a pagar segons    

l'entitat pública (en el cas de Cobertura A) o a un tercer    (en el cas de les Cobertura B i 

C) o a un altre assegurat (en el cas de Cobertura C) com a conseqüència d'una resolució    

ferm en via administrativa o una resolució judicial    ferma contra un assegurat,  o com a 

conseqüència d'una transacció celebrada per l'assegurador  amb el consentiment de 

l'assegurat.  

 3.20 Per "pràctica d'ocupació indeguda"  

 S’entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades:  

 (i) l'assetjament sexual o moral a la feina ( "mobbing"), incloent la suposada creació d'un 

ambient de treball que afavoreixi l'assetjament o fustigació;  

 (ii) la discriminació il·legal a la feina (incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la que 

sigui per raó d'edat, sexe, raça, origen, religió, idioma, ideologia o opció política, 

orientació o preferències sexuals, embaràs o discapacitat);  

 (iii) la violació o incompliment de la normativa vigent de protecció de dades personals 

en l'àmbit del treball;  

 (iv) el libel, la difamació, la humiliació o la causació d'un dany emocional, totes elles en 

connexió amb la relació de treball,  

 (v)   la invasió de la privacitat directament relacionada amb una al·legació d'assetjament 

sexual, moral, discriminació de qualsevol classe o represàlies a la feina;  

 (vi) la privació il·lícita d'oportunitats professionals o l'avaluació laboral negligent;  

 (vii) la no aplicació de polítiques i procediments adequats en relació amb un dels punts 

anteriors;  
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 comeses per un assegurat enfront d'un altre respecte a una relació de treball present o 

passada d'aquesta persona amb l'entitat pública.  

3.21 Per "reclamació"  

 S'entendrà:  

  (i) qualsevol requeriment escrit presentat per qualsevol persona física o jurídica, 

diferent del prenedor de la pòlissa, d'una entitat dependent o d'un altre assegurat  

sol·licitant una indemnització econòmica per un acte o omissió incorrecte;  

 (ii)  la iniciació de qualsevol procediment (incloent-hi el procés d'informació prèvia de 

l'article 69.2 LRJPAC en cas de reclamacions per part de l'entitat pública) per raó 

d'un acte o omissió incorrecte, independentment de la jurisdicció davant la qual 

s'hagi iniciat el procediment;  

 (iii)  la iniciació de qualsevol procediment en reclamació d'una indemnització econòmica 

per una pràctiques d'ocupació indegudes, amb independència de la jurisdicció 

davant la qual s'hagi iniciat el procediment;  o  

 (iv)  la iniciació d'una investigació, encara que únicament respecte a la Cobertura F  

 (v) pel que fa únicament a l'Extensió de "Despeses d'aval concursal", qualsevol 

notificació judicial ordenant l'embargament de béns i drets dels administradors o 

directius del prenedor de la pòlissa de conformitat amb l'article 48.3 de la Llei 

Concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol).  

 La definició de reclamació no inclou la incoació de cap classe de procediment 

sancionador o disciplinari.  

  3.22  Per "sol·licitud"  

S'entendran tots i cada un dels qüestionaris signats, juntament amb els annexos, i 

qualsevol altra informació que hagués estat facilitada a l'assegurador  amb motiu de la 

subscripció de la present pòlissa, o de qualsevol pòlissa anterior a la que aquesta 

succeeixi en el temps.  

 3.23  Per "tercers"  

 S'entendrà qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions:  

 El terme "tercer" no inclou: (i) al cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d'un 

assegurat, així com qualsevol altre familiar que convisqui amb l'assegurat;  ni (ii) a 

qualsevol altra entitat persona jurídica de la que l'assegurat o les persones amb el grau 

d'afectivitat o parentiu abans esmentat siguin membres del seu òrgan de govern.  
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4. Exclusions 

L’assegurador no respondrà davant de cap pèrdua derivada de:  

4.1 Actes dolosos o criminals               

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:  

(a) beneficis o avantatges als que, legalment, l’assegurat no tingués dret; o       

(b) actes dolosos, fraudulents, deliberadament antijurídics, tipificats com a delicte o 

falta, o que siguin voluntàriament contraris a la llei, comesos per qualsevol assegurat. 

Les exclusions (a) i (b) anteriors s'aplicaran únicament quan aquestes conductes siguin 

així establertes per sentència o admeses per declaració escrita o verbal de l' assegurat. 

En aquests casos, l’assegurat i el beneficiari de l'assegurança solidàriament 

reemborsaran a l'assegurador totes les despeses incorregudes fins a la sentència o 

declaració.  

Així mateix i a efecte de les exclusions (a) i (b) anteriors els actes, errors o omissions d'un 

assegurat no s'imputen a un altre assegurat.  

4.2 Fets o circumstàncies coneguts i procediments anteriors               

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:  

 (a) qualsevol fet o circumstància, real o suposada, coneguda per l’assegurat que, amb 

anterioritat a la primera data d'efecte d'aquesta pòlissa , 1 assegurat hagués pogut 

raonablement preveure que donaria lloc a una reclamació; o       

 (b) qualsevol procediment o reclamació iniciats o presentats amb anterioritat a la 

primera data d'efecte d'aquesta pòlissa o que estiguessin pendents a la data esmentada, 

o les que derivessin de o en la qual es al·legués, en tot o en part, fets ja al·legats en 

aquest procediment o reclamació anterior o pendent;      

Per "procediment" s'entendrà qualsevol procediment civil, penal, administratiu o 

qualsevol investigació o inspecció oficial, arbitratge o sentència judicial.  

4.3 Patents / Secrets comercials               

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'apropiació o ús 

indegut de secrets comercials o en la infracció de patents.  

Per "secret comercial" s'entén aquella informació de la qual es derivi un valor econòmic 

independent, real o potencial, pel simple fet de no ser generalment coneguda, i que 

altres persones, amb els mitjans correctes, no puguin comprovar fàcilment aquesta 

informació per obtenir un avantatge econòmic de la seva divulgació o ús.  
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4.4 Conducta abusiva               

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi o sigui atribuïda a:  

(a) l'arrest, detenció, persecució o empresonament il·lícites;       

(b) la calúmnia, injúria o qualsevol classe de difamació; o      

(c) la persecució il·lícita, abús de poder, prevaricació i qualsevol acte susceptible de ser 

tipificat com a delicte contra l'Administració Pública.       

  No obstant això, i per al només supòsit que durant el període d'assegurança es 

formuli per primera vegada una reclamació contra l' assegurat fonamentada en algun 

dels supòsits que preveu l'apartat (b) i (c) anterior, queda expressament convingut 

que:  

 (i) respecte a l'apartat (b) l’assegurador reemborsarà a assegurat les despeses (que 

preveu la definició 6 .1 5 " pèrdua " (ii) a (v)) en què aquesta hagi incorregut 

raonablement en el procediment judicial si l' reclamació és desestimada per resolució 

judicial ferma fins un sublímit d’indemnització de 50.000 € 

(ii) respecte a l'apartat (c) l’assegurador reemborsarà a assegurat les despeses (que 

preveu la definició 6 .1 5 " pèrdua (ii) a (v)) en què aquesta hagi incorregut 

raonablement en el procediment judicial si l' reclamació és desestimada per resolució 

judicial ferma fins un sublímit d’indemnització de 150.000 €. 

 4.5 Danys corporals i danys materials               

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:  

(a) una lesió física, malaltia, malaltia, defunció o qualsevol altre detriment de la 

integritat física; fins i tot si deriva d'un "xoc" nerviós precedent, estrès o angoixa 

emocional, malaltia mental; o       

(b) el dany o destrucció causat de forma directa o indirecta de propietats tangibles, 

inclosa la pèrdua d'ús de les mateixes.      

 Aquesta exclusió no s'aplicarà a : (i) les reclamacions per pràctiques laborals indegudes 

l'objecte de les quals sigui la reparació d'un dany moral o trastorn emocional , o (ii) a 

les despeses de defensa fins a un màxim de 50.000 Euros.  

4.6 Exclusió de riscos concrets               

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a :  

(a) la vaga, disturbis o qualsevol forma de desordre civil;       
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(b) 1 robatori o furt;      

(c) el foc o incendi, o       

(d) catàstrofes naturals.      

4.7 Guerra / Terrorisme                

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en o sigui atribuïda a una guerra (ja sigui 

declarada o no), acte terrorista, activitat bel·licosa, militar o de guerrilla, actes de 

sabotatge, ús de la força de les armes, o hostilitats.  

4.8 Manca o inadequació d'assegurances                

Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a l'omissió, falta de 

manteniment o posada en vigor d'una cobertura d'assegurança obligatòria.  

4.9 Contaminació                

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a:  

 (a) la presència, descàrrega, vessament, alliberament, migració o escapament de 

substàncies tòxiques o contaminants, ja siguin reals, suposats o amenizas dels 

mateixos; o       

 (b) qualsevol obligació de prevenció, evitació o reparació que incumbeixi a l’assegurat 

per virtut de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, o de la 

normativa que la desplegui; o  radiacions ionitzants i contaminació nuclear de 

qualsevol classe.  

4.10 Plans d'ocupació                

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a la infracció de 

qualsevol obligació, deure o responsabilitat de l' assegurat en relació amb plans o fons 

de pensions, plans de beneficis, plans d'estalvis per a la jubilació o qualssevol altres 

programes de incentius o avantatges per autoritats o personal .  

 4.11 Responsabilitat contractual                

 Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda a una garantia o 

responsabilitat assumida o acceptada per l’assegurat per acord o sota contracte , llevat 

que l’assegurat hagués igualment incorregut en aquesta responsabilitat encara que no 

hagués existit l'acord o contracte.  

 4.12 Responsabilitat per serveis públics concrets                
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Una reclamació que al·legui, derivi de, es basi en, o sigui atribuïda al funcionament i 

l'activitat d'hospitals, centres de salut, i, en general, serveis d'assistència sanitària i de 

protecció civil, centres de gent gran, dipòsits municipals, centres de detenció, aeroports, 

així com estacions de tren o autobusos.  

4.13 Plans d'empleat                

 Una reclamació per qualsevol violació de qualsevol deure o obligació que estableix 
qualsevol legislació o norma que reguli els plans o fons de pensions d'empleats, plans 
de beneficis a empleats, plans d'estalvis per a la jubilació d'empleats o programes de 
participació en beneficis.  

 4.14 Procediments per acomiadament per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives o de producció en el Sector Públic o qualssevol altres reestructuracions de 

plantilles d'empleats o treballadors públics                

Una reclamació per pràctiques d'ocupació indegudes que sol·liciti una indemnització 

legal per acomiadament o qualsevol altra reestructuració de plantilla d'empleats o 

treballadors públics  

5.1 Altres condicions            

 5.1 Avís i notificació de reclamacions             

L’assegurat ha de comunicar per escrit a l' assegurador qualsevol reclamació tan aviat 

com sigui possible i en tot cas dins el termini màxim de set dies d'haver-la conegut.  

L’assegurat pot enviar a l’assegurador aquestes comunicacions per fax, correu electrònic 

o correu postal, sent en aquest últim cas, la data de la tramesa la qual s'entendrà com a 

data de notificació.  

Així mateix, s'entén i s'acorda que, dins d'aquest deure de comunicació, l’assegurat 

proporcionarà la mínima informació imprescindible que permeti al assegurador conèixer 

les circumstàncies i conseqüències de la reclamació.   

 5.2 Circumstàncies que raonablement puguin donar lloc a una reclamació                

Si durant el període d'assegurança, l’assegurat tingués coneixement de circumstàncies 

que raonablement puguin donar lloc a una reclamació , l' assegurat pot escriure a l' 

assegurador comunicant aquestes circumstàncies i facilitant una descripció de les raons 

per les quals cal esperar una reclamació , juntament amb tots els detalls relatius a les 

dates i a les persones implicades.  

En cas que l’assegurador accepti aquesta notificació de circumstàncies, qualsevol 

reclamació que posteriorment es presenti contra l’assegurat i que estigui basada en 
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aquestes circumstàncies s'entendrà com notificada en el moment en què l’assegurat les 

va posar per primera vegada en coneixement de l’assegurador.                

 5.3 Comunicació               

A excepció del que indica l'apèndix I, totes les comunicacions, sol·licituds o peticions 

proporcionades per aquesta pòlissa seran per escrit i hauran de remetre per cadascuna 

de les parts a les adreces indicades a les Condicions Particulars i document identificatiu 

del risc .  

5.4 Reclamacions interrelacionades               

Aquelles reclamacions derivades de, o basades en, (a) diversos actes culposos que siguin 

iguals, relacionats o continus, o (b) en diversos actes culposos resultants d'un nucli comú 

de fets, s'han de considerar una única reclamació a l'efecte d'aquesta pòlissa, amb 

independència que aquestes reclamacions impliquin o no als mateixos demandants, 

assegurats o causes legals.  

En cas que l’assegurat notifiqués una reclamació d'acord amb el que disposa aquesta 

pòlissa, qualsevol reclamació posterior que (a) es derivi de o es basi en fets al·legats en 

una reclamació prèviament notificada, o (b) que s'al·legui un acte culpós igual o 

relacionat amb qualsevol altre acte culpós al·legat en una reclamació prèviament 

notificada, es considerarà realitzada i comunicada en el moment en què l' assegurat va 

comunicar la reclamació anterior i s'entendrà com la mateixa reclamació.  

 5.5 Defensa i liquidació            

Llevat que s'acordi expressament el contrari, l’assegurat haurà oposar-se i defensar-se de 

qualsevol reclamació . L’assegurador podrà participar plenament en la defensa i en la 

negociació de qualsevol acord transaccional que doni lloc o pugui raonablement donar 

lloc al pagament de qualsevol quantitat sota aquesta pòlissa. L’assegurador acceptarà 

com a raonable i necessària la designació de diferents direccions jurídiques si això fos 

requerit a causa de la concurrència d'un conflicte d'interessos entre els assegurats .  

L’assegurat únicament incorrerà en despeses de defensa amb el previ consentiment per 

escrit de l’assegurador , no podent ser el mateix denegat o retardat de forma 

injustificada. Sense perjudici d'això, s'estableix que els assegurats podrà triar el despatx 

d'advocats independent de la consola legal pre-aprovat que consta a la secció 1 "La seva 

cobertura: el que cobrim" perquè porti el seu defensa.  

Mai seran de càrrec de l' assegurador les despeses en què pugui incórrer l' assegurat per 

a la seva defensa si ha conferit la seva representació o defensa als serveis jurídics de 

l'entitat pública (Advocats de l'Estat, lletrats de comunitat autònoma o equivalent).  

 5.6 Avançament de despeses               
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L’assegurador anticiparà els despeses de defensa , despeses de restitució d'imatge 

(Cobertura D) , despeses d'investigació o fiances coberts, en excés de la franquícia 

aplicable , en els quals hagués incorregut 1 assegurat amb motiu d'una reclamació i amb 

antelació a la resolució final d'aquesta reclamació presentada contra l' assegurat . No 

obstant això, l’assegurador no anticiparà els despeses de defensa , despeses de restitució 

d'imatge (Cobertura D) , despeses de recerca , fiances i els despeses d'aval concursal 

quan: (a) l’assegurador hagués rebutjat la cobertura en pòlissa de la reclamació ; (b) en 

particular, amb motiu d'una reclamació en la qual s'hagués declarat el secret de sumari, 

total o parcial, de tal manera que l’assegurador no pugui determinar si es tracta de 

qüestions cobertes o no cobertes per aquesta pòlissa en relació amb cada assegurat , o ( 

c) aquestes bestretes excedeixin el límit d'indemnització o qualsevol sublímit 

d'indemnització aplicable.  

 Si l' assegurador i l’assegurat no arriben a un acord sobre les quantitats que han de ser 

anticipades, es procedirà a la bestreta de les que l’assegurador determini que són 

raonables i adequades, fins que s'acordi o s'estableixi una altra quantitat diferent en 

virtut d'aquesta pòlissa. L’assegurador es reserva el dret d'exigir el reemborsament dels 

imports anticipats en cas que, i en la mesura que, posteriorment es determini que 

l’assegurat no tenia dret a aquest pagament.  

L’assegurador abonarà o reemborsarà les despeses anteriorment citats així com 

qualssevol altres coberts sota aquesta pòlissa prèvia presentació de factures o 

justificants de pagament prou detallats.  

5.7 Consentiment                

Els assegurats no admetran o assumiran cap responsabilitat, negociaran o tancaran un 

acord o liquidació, no recorreran  davant d'una sentència o resolució o incorreran en 

despeses o imports coberts en aquesta pòlissa per una pèrdua o derivats d'una 

reclamació , sense el previ consentiment exprés per escrit de l’assegurador. Únicament 

aquelles responsabilitats, acords o liquidacions, sentències, resolucions i despeses o 

imports coberts per la present pòlissa aprovats per l’assegurador seran indemnitzables 

d'acord amb els termes del present contracte.  

L’assegurador no denegarà sense motiu justificat el seu consentiment a qualsevol acord o 

fallada estipulat sempre que hi hagi pogut intervenir efectivament en la defensa de la 

reclamació i en la negociació de qualsevol acord o liquidació.  

Aquest requeriment no es considera d'aplicació per a qualsevol despesa de defensa 

incorregut en relació amb les cobertures de la pòlissa per un despatx d'advocats 

independent de la consola legal pre-aprovat que consta a la secció 1 "La seva cobertura: 

el que cobrim".  
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L’assegurador es reserva el dret d'investigar, dirigir les negociacions, i, amb el 

consentiment per escrit de l’assegurat (qui no podrà denegar ni endarrerir de manera 

injustificada), liquidar o transaccionar qualsevol reclamació .  

5.8 Subrogació i recobrament               

L’assegurador, en cas d'haver realitzat qualsevol pagament sota aquesta pòlissa, se 

subrogarà en tots els drets i accions de l' assegurat per tal de recobrar el pagat.  

L’assegurat haurà de cooperar amb l’assegurador en l'exercici de la seva dret de 

subrogació i l’assegurat no realitzarà cap acte o omissió en perjudici de l'esmentat dret.  

Qualsevol quantitat recuperada en excés del pagament total per part de l’assegurador 

serà retornada a cada assegurat un cop deduït el cost incorregut per l’assegurador a 

aquesta recuperació.  

A la seva discreció, l’assegurador podrà renunciar per escrit a qualsevol dels drets que 

estableix aquest apartat, quedant acordat de forma expressa que l’assegurador no 

exercirà els seus drets de recobrament davant d'un assegurat respecte d'una reclamació, 

excepte en aquells casos en els que es pugui establir que la conducta especificada en 

l'Exclusió 4.1 "Actes intencionats" resulta aplicable a aquesta reclamació ja dit assegurat.  

5.9 Assignació             

En el cas que una reclamació al·legui qüestions cobertes i no cobertes sota aquesta 

pòlissa (o el seu valor excedeixi el límit d'indemnització o els sublímits d'indemnització ), 

els assegurats i l’assegurador realitzaran els seus majors esforços per establir una 

assignació justa i apropiada de qualssevol pèrdues prenent en consideració les 

implicacions legals i financeres atribuïbles a esdeveniments coberts i no coberts per 

aquesta pòlissa.  

 5.10 Àmbit temporal              

S'entén i s'acorda que la cobertura d'aquesta pòlissa s'atorgarà únicament respecte 

d'aquelles reclamacions presentades per primera vegada contra els assegurats durant el 

període d'assegurança (o, si escau, durant el període informatiu ), per qualsevol acte 

culpós que hagués tingut lloc amb posterioritat a la data de retroactivitat.  

Per a qualsevol entitat administrativa dependent , aquests actes han d'haver estat 

comesos posteriorment a la data en què l'entitat es converteixi o s'hagi convertit en una 

entitat administrativa depenent ei anteriorment a la data en la qual l'entitat deixi de ser 

o hagi deixat de ser una entitat administrativa dependent.  

Per a qualsevol entitat externa , aquests actes han d'haver estat comesos posteriorment 

a la data en què l'entitat es converteixi o s'hagi convertit en una entitat externa i 
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anteriorment a la data en la qual l'entitat deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat 

externa.  

5.11 Àmbit territorial  

Aquesta pòlissa atorga cobertura davant de reclamacions presentades o mantingudes 

dins de la jurisdicció d’Espanya, i/o reclamacions presentades a qualsevol part del món 

però basades en les lleis espanyoles.  

 5.12 Concurrència d'assegurances              

  Quan qualsevol dels riscos coberts per aquesta pòlissa en el període pactat ho estigués 

també per un altre assegurador , l’assegurador indemnitzarà únicament aquella part de 

la pèrdua l'import sobrepassi la quantitat assegurada en l'altre contracte d'assegurança i 

únicament pel que fa a l'excés. En el cas que l'altra pòlissa estigui subscrita com 

assegurança específica d'excés per sobre dels límits disposats en aquesta pòlissa, la 

indemnització serà abonada íntegrament fins al límit pactat.  

S'acorda expressament que la cobertura atorgada per aquesta pòlissa per a qualsevol 

pèrdua sota l'Extensió març . 5 "Representants en entitats externes " s'aplicarà en excés 

de qualsevol assegurança en vigor de l'entitat externa així com de qualsevol 

indemnització disposada per la entitat externa.  

 5.13 Canvi de control           

En el cas que durant el període d'assegurança tingués lloc un canvi de control que 

afectés al prenedor de la pòlissa , la cobertura atorgada en aquesta pòlissa s'aplicarà 

únicament a aquells actes o omissions incorrectes comesos amb anterioritat a la data en 

què va tenir lloc aquest canvi i aquesta pòlissa quedarà automàticament resolta al terme 

del període d'assegurança.  

En el cas que durant el període d'assegurança tingués lloc un canvi de control que 

afectés a una entitat externa , la cobertura atorgada per aquesta pòlissa quedarà 

automàticament resolta respecte a aquest entitat externa.  

 5.14 Exempció de responsabilitat            

Els serveis que presti un tercer a un assegurat en connexió amb les cobertures i 

extensions d'aquesta pòlissa li són directament prestats a l' assegurat en la seva condició 

de client d'aquest tercer sense la supervisió o control per part de l’assegurador. En virtut 

de l'anterior, l’assegurador no pot garantir la prestació d'aquests serveis professionals i 

no assumeix cap responsabilitat o cap altra conseqüència que es derivi de la prestació o 

falta de prestació de serveis per aquest tercer.  

5.15 Sumes assegurades  
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Les empreses licitadores hauran de presentar proposicions que com a mínim contemplin 

les següents indemnitzacions: 

1) Límits de capitals assegurats en funció de l’opció escollida 

a. 250.000 € 

b. 500.000 € 

c. 1.000.000 € 

d. 1.500.000 € 

e. 2.000.000 € 

f. 3.000.000 € 

2) Sublímit indemnització per 

   restitució d’imatge:         200.000,00 € 

3) Pèrdua de documents         250.000,00 € 

4) Despeses d’assistència psicològica     100.000,00 € 

5.16 Franquícies 

No s’estableixen franquícies. 

5.17. Data de retroactivitat 

Il·limitada. 

6. 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 Públic 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. 

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.  
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• 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. 

7. Prevalença dels plecs 

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 de prescripcions tècniques 

que regeixen  aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre les condicions de la 

pòlissa. 

8.- 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  del venciment de l’acord marc. 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. 

9. Sumes assegurades i primes 

S’estableix el següent quadre de capitals assegurats i primes per aquests capitals 

assegurats que va en funció del número d’habitants de la població. 

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 
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CAPITALS FACTURACIÓ

ASSEGURATS Fins 1.000.000 € Fins 5.000.000 € Fins 10.000.000 €Fins 25.000.000 € Fins 50.000.000 € mes 50.000.000

250.000,00 €     560,00 €              700,00 €             840,00 €              

500.000,00 €     805,00 €              910,00 €             1.050,00 €          119,00 €              

1.000.000,00 € 1.120,00 €          1.190,00 €         1.330,00 €          1.540,00 €           1.680,00 €           

2.000.000,00 € 1.680,00 €         1.890,00 €          2.100,00 €           2.310,00 €           2.940,00 €       

3.000.000,00 € 2.380,00 €          2.590,00 €           2.800,00 €           3.780,00 €       

5.000.000,00 € 4.970,00 €           6.300,00 €        

Les cobertures mínimes son les indicades en aquest plec, i els preus i capitals assegurats 

son els indicats anteriorment, a millorar, en tots tres casos, en el seu cas, per part del 

licitador segons criteris establerts al Plec Administratiu. 

Clàusula 45. Clàusula comuna pels dos grups 

Al ser un traspàs de cartera o traspàs de les pòlisses d’un acord marc que finalitza al nou 

acord marc que resulti d’aquesta adjudicació, existeixen unes pòlisses contractades que 

formen part de l’acord marc licitat amb Exp. 2015.04, (actualment amb AIG). 

La companyia adjudicatària, es compromet a assumir els sinistres no declarats en les 

pòlisses de l’acord marc Exp. 2015.04, sense que pugui adduir l’exclusió de fets coneguts, 

durant un període de 12 mesos posterior al venciment de cada pòlissa que es traspassarà 

al nou adjudicatari (inclús si fos la mateixa companyia actual (AIG). 

 

V. CONDICIONS DE LA PÒLISSA DEL LOT 4 SOBRE ASSEGURANCES DE DEFENSA 
JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS DELS ENS PÚBLICS 

LOT 4. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA 
D’ASSEGURANCES DE DEFENSA I RECLAMACIÓ DE DANYS DELS ENS PÚBLICS 

Clàusula 46. Objecte de l’assegurança 

L'objecte del present plec es la contractació per part del Consorci per el 

Desenvolupament Local de Catalunya ( CCDL) com a prenedor d'una assegurança que 

garanteixi les de les despeses en que puguin incórrer els Ens Públics Adherits i les 

persones que es defineixen en la clàusula 47 d’aquest plec a l’Acord marc com a 

conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, 

i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica, judicial i extrajudicial derivats de la 

cobertura de l’assegurança, així com la reclamació de danys per part dels Ens Públics, 

conforme a les condicions que s’especifiquen. 

Clàusula 47. Definicions 

Assegurador: La persona jurídica que, a canvi del cobrament de la prima, assumeix el risc 

contractualment pactat. 

Prenedor de l’Assegurança: 
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Consorci per al Desenvolupament Local de Catalunya. 

Assegurats: 

Ens Públics, Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions, i altres entitats en l’àmbit de 

l'exercici de l'activitat assegurada.  

Els seus Organismes Autònoms, Patronats, Fundacions, Empreses Públiques i Societats 

Anònimes Municipals. 

Compon el col·lectiu a assegurar les persones que a continuació s’assenyalen:  

Col·lectiu A: Funcionaris. La totalitat del personal que presti servei actiu de l'entitat local. 

S’entén a aquest efecte com a servei actiu la situació del personal integrat per l'entitat 

local mitjançant una relació de serveis professionals i retribuïts, sempre que aquesta 

relació estigui originada mitjançant nomenament reial provat per òrgan competent. 

Col·lectiu B: Contractats Laborals. La totalitat del personal que presti servei actiu de 

l'entitat local. S'entén a aquest efecte com a servei actiu la situació del personal integrat 

en l'entitat local mitjançant una relació de serveis professionals i retribuïts, sempre que 

aquesta relació estigui originada mitjançant contracte de treball. 

Col·lectiu C: Corporació, la totalitat de Regidors, Càrrecs Polítics i directius i personal 

eventual de l’Ens Públic. 

Clàusula 48. Riscos garantits 

3.1. Reclamació  de danys d’origen no contractual  

Reclamació tant en via amistosa com a través d’un procediment judicial o administratiu, 

sempre que existeixi un tercer responsable dels danys causats a: 

3.1.1 Danys materials a béns immobles 

Els danys materials causats als edificis, instal·lacions i terrenys dels que sigui titular la 

Corporació, així com béns immobles destinats al servei públic. 

3.1.2 Danys materials a béns mobles d’ús propi dels Ens Públics, d’ús públic o mobiliari 

urbà. 

A títol enunciatiu però no limitatiu; Els danys materials ocasionats a carreteres, carrers, 

camins, places, ponts públics i monuments, mobiliari urbà com semàfors, bàculs i 

columnes d’enllumenat públic, barreres automàtiques, fites i baranes de protecció 

vianant , fites de senyalització punts de quilometratge en carretera, barreres de doble 

ample de seguretat pel trànsit i indicadors de direcció o similars, bancs, papereres, etc. 

amb expressa exclusió dels danys ocasionats a qualsevol classe de vehicle. 
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3.1.3 Reclamació de danys corporals 

Reclamació de danys corporals ocasionats als membres de la Corporació, personal tècnic 

titulat, funcionaris, personal laboral i quantes persones depenguin directament dels Ens 

Públics soferts amb ocasió d’exercir una tasca per compte del mateix, amb exclusió dels 

soferts com a conductor o ocupant de qualsevol vehicle. 

3.2. Defensa penal de persones físiques 

Despeses incloses: 

L’Assegurador s’obliga a fer-se càrrec de la defensa penal de L’Assegurat  en els processos 

penals que es segueixin contra aquest per imprudència, imperícia o negligència, 

relacionada amb les activitats i funcions d’Administració Pública que li son pròpies. 

S’inclou la prestació de fiances penals amb la finalitat de garantir la llibertat provisional 

de l’Assegurat, la seva presentació a judici i/o respondre del pagament de les despeses 

judicials. 

Queda expressament inclosa la primera assistència del detingut a comissaria. 

S’inclouen les despeses per: 

1) Les taxes, drets i costos judicials derivats de la tramitació dels 
 procediments coberts. 

2) Els honoraris i despeses d’advocats 

3) Els drets i bestretes del procurador, quan la seva intervenció sigui perceptiva. 

4) Despeses notarials i d’atorgament de poders per a pleits, així com les actes, 
requeriments i demés actes necessaris per la defensa. 

5) Honoraris i despeses de pèrits designats o autoritzats per l’assegurador. 

6) La constitució, en processos penals, de les fiances exigides per aconseguir la 
llibertat provisional de l’Assegurat, així com per respondre del pagament de 
les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i multes. 

Despeses excloses 

1. Pagament de multes i la indemnització de qualsevol despesa originada per 
sancions imposades a l’Assegurat per les autoritats administratives o 
judicials. 

2. Els impostos o altres pagaments de caràcter fiscal, dimanats de la 
presentació de documents públics o privats davant d’organismes públics. 
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3. Les despeses que provinguin d’una acumulació o reconvenció judicial, quan 
aquestes es refereixin a matèries no compreses a les cobertures garantides. 

3.3. Contractes d’assegurances 

L’Assegurador s’obliga a fer-se càrrec de la defensa i reclamació dels interessos de 

l’assegurat en relació amb l’incompliment contractual d’altres asseguradores privades, en 

pòlisses d’assegurances contractades per l’Assegurat o de les que aquest en sigui 

beneficiari, en l’àmbit de la seva activitat com Administració, sempre que aquest 

incompliment sigui imputable a l’Asseguradora. 

3.4 Assistència Jurídica Telefònica  

L’Assegurador posarà a disposició de l'assegurat un advocat perquè li informi 

telefònicament, en prevenció de possibles litigis, sobre l'abast dels drets que l'assisteixin 

i la millor manera de defensar-los, en l'àmbit de la seva activitat i en relació amb les 

garanties d'aquesta assegurança.  

Queda exclosa, en qualsevol cas, la consulta sobre temes fiscals i qüestions societàries. 

Aquesta informació jurídica es prestarà mitjançant el número de telèfon que, a aquest 

efecte, es facilitarà a l'assegurat. 

Clàusula 49. Exclusions generals 

Queden excloses de la cobertura de la pòlissa: 

1. Els sinistres ocorreguts a conseqüència de garanties opcionals que el 
Prenedor d l’assegurança ha decidit no contractar. 

2. Els fets deliberadament causats per l'Assegurat, considerant com a tals 
aquells que l'Assegurat provoca conscient i voluntàriament el sinistre o, 
si més no, l'hi representa com altament probable i ho accepta per al cas 
que es produeixi (dol directe o eventual).  

3. Les reclamacions (o la defensa davant la reclamació) que puguin 
formular-se entre sí els Assegurats en aquesta pòlissa o el/s Assegurat/s 
contra el Prenedor de l’Assegurança, excepte per a aquelles garanties en 
les quals expressament s'indiqui el contrari.  

4. La reclamació que l'Assegurat pogués formular contra l’Assegurador, o la 
defensa de l'Assegurat davant una reclamació que li formuli 
l’Assegurador.  

5. La defensa i reclamació en procediments concursals. 

6. Els fets que hagin de seguir-se davant Tribunals Internacionals o de Dret 
Constitucional, excepte el Recurs d'Empara quan escaigui en expedients 
tramitats per l’Assegurador en les instàncies ordinàries. 
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7. La reclamació de danys morals o patrimonials que no derivin o siguin 
conseqüència d'un dany material o corporal. 

8. La defensa, reclamació i pagament de prestacions que siguin 
conseqüència, de forma directa o indirecta, de fets produïts per energia 
nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes 
naturals, accions bèl•liques, disturbis i actes terroristes. 

9. La defensa, reclamació i pagament de prestacions relacionades amb 
conflictes derivats de vagues, tancaments patronals, conflictes 
col•lectius de treball o expedients de regulació d'ocupació. 

10. La defensa, reclamació i pagament de prestacions relacionats amb 
conflictes derivats de la participació de l'Assegurat en entrenaments, 
competicions o proves esportives relacionades amb el motor. 

11. Els relacionats amb vehicles de motor, embarcacions o aeronaus dels 
quals siguin titulars o condueixin els Assegurats d'aquesta pòlissa o els 
seus empleats.  

12. La defensa i reclamació en conflictes relacionats amb l'administració de 
propietats, actius, accions, contractes de joc i apostes i negocis 
especulatius.  

13. Les reclamacions contra el causant del sinistre que sigui, respecte de 
l'Assegurat o els seus empleats, parent en línia directa o col•lateral dins 
del tercer grau civil per consanguinitat o afinitat.  

14. La defensa i reclamació en conflictes relacionats amb el dret de marca, 
patents, propietat intel•lectual o industrial, Dret de competència i dret 
d'associació.  

15. La defensa i reclamació en matèria d'urbanisme i expropiació.  

16. La defensa i reclamació en conflictes que tinguin el seu origen o estiguin 
relacionats amb el projecte, construcció, transformació, enderrocament 
o reforma d'edificis. 

Clàusula 50. Definició de sinistre 

S’entén per sinistre, tot fet o esdeveniment imprevist, lesiu per l’assegurat, que impliqui 
la necessitat de l’assistència jurídica o prestació garantida per la pòlissa. 

En les infraccions penals i administratives, es considerarà produït el sinistre en el 
moment en què s’hagi realitzat, o es pretén que s’hagi realitzat, el fet punible. 

En els supòsits de reclamació per culpa no contractual, es produirà el sinistre o event en 
el moment mateix en que el dany ha estat causat. 
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En els litigis sobre matèria contractual, es considerarà produït l’event en el moment en 
que l’assegurat, el contrari o tercer iniciaren, o es pretén que iniciaren, la infracció de les 
normes contractuals. 

Clàusula 51. Extensió territorial 

Les cobertures seran d’aplicació pels fets ocorreguts dins del territori espanyol amb 

subjecció al dret i als Tribunals espanyols. 

Clàusula 52. Capitals assegurats 

El límit màxim de fiances, honoraris i despeses queda establert en 5.250 €. 

L’assegurat tindrà dret a escollir lliurement el procurador i advocat que l’hagi de 
representar o defensar-lo en qualsevol classe de procediment judicial, administratiu o 
arbitral. 

En cas que l’Assegurat no exercités aquest dret, la Companyia el designarà en el seu lloc, 
sempre de conformitat amb l’Assegurat entre els advocats en conveni amb la Companyia. 

Clàusula 53. Preus 

Aquests preus, d’acord amb les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, comprenen el 

desglòs dels costos directes i indirectes, així com altres eventuals despeses calculades 

per a la seva determinació i a més dels corresponents costos salarials. 

 
Per establir el preu s’aplicarà una taxa sobre el pressupost municipal segons: 
 
Pressupost Municipal de: 

- De  0 € a 60.000.000 €                        Taxa del 0,25 per mil  

Amb una prima mínima de 300 € 

- De 60.000.001 € a 120.000.000 €                   Taxa del 0,20 per mil  

Amb una prima mínima de 13.000 € 

Clàusula 54. Prevalença dels plecs 

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 de prescripcions tècniques 

que regeixen  aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre les condicions de la 

pòlissa. 

Clàusula 55. Efecte de la cobertura 

L’efecte de cobertura s’estableix en el moment en que es produeix cada alta a l’Acord 

Marc. 
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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. 

VI. CARÀCTER CONTRACTUAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Clàusula 56. Caràcter contractual de les condicions de les pòlisses 

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. 

Clàusula 57. Justificació respectes les taxes mínimes 

La determinació en els diversos lots 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. 

Clàusula 58. Integració de les millores dels adjudicataris en les pòlisses 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 del corresponent 
lot 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. 


