PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA QUE COBREIXI LA RESPONSABILITAT
CIVIL/PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT D’INCA
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte garantirà les conseqüències econòmiques
derivades de la responsabilitat civil/patrimonial, segons la normativa
vigent, que durant la vigència de l'assegurança pugui correspondre
directament, mancomunadament, subsidiàriament o solidària a
l'Ajuntament d’Inca per danys corporals i/o materials, i/o conseqüencials
derivats d'un dany corporal i/o material ocasionats involuntàriament a
tercers, per acció o omissió, com a persona jurídica de dret públic
derivada de l'exercici de les seves competències de l'Administració del
municipi, les seves instal·lacions, propietats municipals, així com dels
seus organismes autònoms i ens dependents (OA i ED), d'acord amb les
condicions que s'especifiquen en el present plec, les quals tenen la
consideració de cobertures mínimes.
Queda igualment garantida la responsabilitat patrimonial exigible a
l'Administració d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. És a dir, l'atribuïda per l'ordenament
jurídic a l’Administració, per aquells danys produïts al particular com a
conseqüència del funcionament normal o anormals dels serveis públics
prestats, amb l'exclusió dels supòsits de força major.
Així mateix, es garantiran les despeses i honoraris per a la prestació de
la defensa i les fiances judicials que puguin donar lloc. No obstant això,
s'exclou de l'objecte d'aquest contracte la defensa judicial i representació
de l'Ajuntament d’Inca en l'ordre contenciós administratiu com a
conseqüència d'actes administratius que se’n derivin.
Queda també garantida la responsabilitat civil professional i la
responsabilitat civil patronal.
2. ASSEGURADOR
És l'entitat asseguradora que, a canvi del cobrament de la prima,
assumeix els riscos contractuals pactats.
3. PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA
Ajuntament d’Inca.
CIF.
Inca (Mallorca).
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4. ASSEGURATS
Tenen qualitat d'assegurat:
-La corporació, els seus representants, directius, membres de la
corporació, funcionaris, empleats, dependents i, en general, el personal
al seu servei en l'exercici de les seves funcions.
La condició d'assegurat s'aplicarà a tot el personal que presti els seus
serveis per als organismes esmentats (Ajuntament i OA i ED), sigui
quina sigui la relació de dependència laboral o administrativa (funcionari
amb plaça en propietat, interí, contractat o similar), sempre que siguin
remunerats pels esmentats organismes.
-Les persones que, amb o sense dependència laboral o funcionarial,
actuïn dins l'àmbit de l’Ajuntament d’Inca o dels seus organismes
autònoms i ens dependents, o per compte d'aquests o executin activitats
per encàrrec o per a ells en el compliment de les activitats que li són
pròpies.
-Les persones físiques que actuïn al servei de l’Ajuntament d’Inca, com a
voluntaris del servei de Protecció Civil i Serveis Socials, personal docent
i aquelles altres que prestin els seus serveis com a conseqüència
d'acords o convenis amb la Universitat o altres centres docents, personal
en comissió de serveis procedent d'altres administracions.
-El personal tècnic titulat en l'exercici de les seves activitats
professionals per compte de l'Ajuntament d’Inca i els seus organismes
autònoms, personal en pràctiques i/o formació, així com les persones
que treballin sota el control i dependència d'aquells, inclòs el personal
sanitari (metges propis, titulats sanitaris i resta de personal sanitari
dependent del prenedor de l'assegurança, per la seva activitat
d'assistència social a la gent gran, discapacitats, toxicòmans i similars).
-Les persones aspirants que participin en proves selectives d'ingrés a
l'Ajuntament d’Inca i així com les que es trobin realitzant cursos de
formació i/o pràctica administrativa.
5. TERCERS
Tenen la consideració de tercers:
-Els assegurats en la seva qualitat d'usuaris de l'assistència i dels
serveis de l'Ajuntament d’Inca i dels OA i ED.
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-Qualsevol persona física o
l'assegurança i dels assegurats.

jurídica

diferent

del

prenedor

de

6. PÒLISSA
És 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 que regeixen per a aquesta
contractació. Així mateix, també les condicions generals, les condicions
particulars, les clàusules especials i els suplements que s’hi esmentin
per complementar-la o modificar-la.
7. PRIMA
És el preu de l'assegurança.
El càlcul de la prima neta es realitza tenint en compte el conjunt de
cobertures contractades, límits i sublímits de garanties o "sumes
assegurades", franquícies, condicions d'assegurament i altres condicions
pactades que consten a la pòlissa, de manera que la variació en
qualsevol d'aquestes condicions determinarà la corresponent variació de
les primes.
El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin de legal
aplicació en cada moment.
8. SUMA ASSEGURADA
És la quantitat fixada en cadascuna de les partides de la pòlissa, que
constitueix el límit màxim de la indemnització a pagar per tots els
conceptes per l'assegurador.
9. SINISTRE
És tot fet que produeixi un dany del qual pugui resultar civilment o
administrativament responsable l'assegurat, incloent-hi els derivats del
funcionament normal o anormal dels serveis públics prestats.
Es considera que constitueix un sol i únic sinistre l'esdeveniment o sèrie
d'esdeveniments danyosos deguts a una mateixa causa original, amb
independència del nombre d'assegurats intervinents i del nombre de
reclamants o reclamacions formulades.
10. DANYS
Seran indemnitzables els danys següents:
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CORPORALS: les lesions, malalties, seqüeles o mort patits per
persones físiques.
MATERIALS: el dany, deteriorament o destrucció d'una cosa, així com
els danys ocasionats a animals.
PERJUDICIS: la pèrdua econòmica conseqüència directa dels danys
corporals o materials, soferts per la persona reclamant d'aquesta
pèrdua.
11. FRANQUÍCIA
És la quantitat expressament pactada que està a càrrec de l'assegurat i
que es deduirà del conjunt de la indemnització i despeses que
corresponguin en cada sinistre, sigui quina sigui la forma i quantia en
què aquest es liquidi.
Per tant, l'assegurador només indemnitzarà els sinistres fins al límit de la
suma assegurada en excés de les quantitats establertes com a
franquícia.
12. LÍMITS
LÍMITS PER ANUALITAT I/O PER PERÍODE D'ASSEGURANÇA
És la quantitat màxima a càrrec de l'assegurador per la suma de totes
les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a cada
període d'assegurança, amb independència que sigui consumida en un
o diversos sinistres. S’entén per període d'assegurança el comprès entre
la data d'efecte i de venciment expressades en el contracte o el període
anual establert en l'última pròrroga o rebut de prima corresponent.
13. LÍMIT PER SINISTRE
La quantitat màxima a càrrec de l'Assegurador per la suma de totes les
indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a un sinistre.
14.-SUBLÍMIT PER VÍCTIMA
És la quantitat màxima a càrrec de l'assegurador per la suma de totes
les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a la víctima,
lesionat o danyat, juntament amb les que, si s'escau, puguin
correspondre als drethavents o perjudicats.
15. TERMINI DE VIGÈNCIA I PRÒRROGA
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La duració del contracte serà de dos (2) anys, prorrogable per períodes
anuals, amb un màxim d’una anualitat. La duració màxima del contracte,
pròrroga inclosa, serà de quatre (3) anys (2+1).
L'execució del contracte començarà a les 00:00 hores del dia 1 de febrer
de 2018 i finalitzarà el dia 31 de gener de 2020, a les 24:00 hores.
Finalitzat el termini de vigència, la pòlissa es podrà prorrogar anualment
per un any més. El contracte quedarà prorrogat per si amb l’antelació
d’un mes a la finalització del termini de dos anys no es denúncia la
vigència i finalització del contracte per cap de les parts contractants. La
durada total del contracte no podrà excedir de tres anys.
En el supòsit que no es prorrogui i en tant en quant no es resolgui la
nova licitació que a l'efecte es convoqui, el contracte en vigor quedarà
prorrogat obligatòriament per un període de temps màxim de tres mesos,
amb les mateixes condicions, sent el seu import proporcional al temps
prorrogat forçosament.
16. PREU DE LA LICITACIÓ
El tipus de licitació o import anual de la prima serà com a màxim de
50.000 euros, imposts inclosos, durant tot el termini de vigència de la
pòlissa, pròrroga inclosa i sense possibilitat de revisió. El pressupost de
l’Ajuntament d’Inca i els seus organismes autònoms per a l’any 2017, als
capítols 1, 2, 6 i 7, suma el total de 21.817.148,26.-euros.
El preu del contracte que es formalitzi serà la prima total oferta pels
licitadors que resultin adjudicataris, i s’hi entenen incloses totes les
despeses que l’entitat asseguradora hagi de realitzar per al compliment
normal de les prestacions contractades.
17. RISCS COBERTS. CONTINGUT MÍNIM DE LA PÒLISSA
La companyia adjudicatària haurà de cobrir, amb caràcter mínim, els
següents tipus de responsabilitat, que tindran caràcter enunciatiu:
Responsabilitat civil/patrimonial/general
Amb caràcter general hi queden inclosos tots els actes que siguin propis
i específics de l'Ajuntament d’Inca, dels seus organismes autònoms i en
particular, amb caràcter enunciatiu i no limitador, es garantiran les
següents responsabilitats:
D'acord amb la clàusula referent a l'objecte de l'assegurança, serà
aquella atribuïble a l’Ajuntament d’Inca i als OA i ED als quals
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directament, solidàriament o subsidiàriament pugui correspondre per tota
lesió física, dany material i/o perjudici que pateixin els tercers en els
seus béns i/o drets, derivats d'una dany material i/o corporal, excepte en
els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics o, en general,
d'actes dimanants de l'Ajuntament d’Inca i els seus organismes
autònoms i entitats dependents.
Això comprèn la responsabilitat patrimonial atribuïble a l'Ajuntament
d’Inca i als OA i ED:
-Imposada en el ministeri de la llei, tant la normativa jurídica que estigui
en vigor a la presa d'efecte de la pòlissa o ho estigui durant la vigència
d'aquesta.
-Per danys materials, corporals i/o consecutius, derivats d'un dany
material i/o corporal ocasionat a tercers per actes dels seus òrgans de
govern o els dels seus funcionaris, agents o assalariats, o d'aquells que
actuïn per compte de l'Ajuntament d’Inca, sempre que es trobin en el
compliment de les seves atribucions respectives.
-Per danys materials, corporals i/o consecutius, derivats d'un dany
material i/o corporal, causats a tercers en els seus béns o drets com a
conseqüència de la titularitat, explotació i ús dels mitjans materials i
patrimonials, edificis (i els seus continguts) i instal·lacions pertanyents al
seu patrimoni o que en tingui la possessió per qualsevol títol jurídic.
-Derivada de danys causats a béns propietat de terceres persones
confiats i/o en dipòsit.
-A títol merament enunciatiu, però no limitador, queda coberta la
responsabilitat patrimonial atribuïble a l'Ajuntament d’Inca i als OA i ED
per lesions produïdes a una persona física o jurídica en els seus béns o
drets com a conseqüència de:
-La derivada del funcionament normal o anormal dels serveis
públics prestats.
-Accions o omissions culposes o negligents de l'alcalde, regidors,
tècnics, agents, funcionaris, empleats fixos o contractats i, en
general, totes les persones per les quals ha legalment respondre,
sempre que aquestes accions i omissions tinguin lloc en l'exercici
de la funció municipal de les persones esmentades i aquestes no
es trobin sancionades o inhabilitades per a la seva pràctica.
-Les derivades dels actes administratius de qualssevol dels seus
funcionaris, òrgans i serveis. Queda garantida la responsabilitat
civil i/o patrimonial que es pogués derivar per a tots els que tinguin
la condició d'assegurat enfront de tercers.
-Els danys a tercers causats per qualsevol bé moble o immoble en
possessió de l’Ajuntament, qualsevol quin sigui el seu títol de
tinença.
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-Per la prestació dels serveis d'inspecció, de mercats,
d'escorxadors, de cementiris, d'estacions depuradores, etc.
-Les derivades d'incendi, explosió, fum, acció de l'aigua, gasos,
olors, vapor, que tinguin el seu inici en qualsevol dels seus béns o
serveis.
-Danys produïts per les instal·lacions destinades a distribució
general i connexions del servei d'aigua potable quan aquests
tinguin l'origen en l’avaria o trencament d'aquelles per qualsevol
causa o circumstància. En aquest sentit, s'entén per instal·lacions
la xarxa general de distribució i la seva derivació que es prolonga
fins a la clau de pas instal·lada a l'entrada de cada immoble.
-Les derivades de la seva qualitat de propietari i/o usufructuari i/o
arrendatari de béns, mobles i immobles, així com la
responsabilitat civil enfront dels propietaris dels béns immobles
que l’ocupin en règim d'arrendament o en virtut de qualsevol altre
títol.
-Les derivades de la condició de promotor o constructor d'obra
nova, d'obres de manteniment, reparació, ampliació o reforma
d'edificacions o instal·lacions ja existents.
-De l'execució de treballs de:
-Manteniment, construcció, reforma, ampliació i conservació de
voreres, camins, carreteres, jardins, parcs, etc., de la seva
competència.
-Manteniment, construcció, reforma, ampliació i manteniment
d'edificis i instal·lacions dependents de l'Ajuntament d’Inca.
-Construcció, reforma, ampliació i manteniment d'edificacions,
camins, carreteres i instal·lacions realitzades per personal adscrit
a l'Ajuntament d’Inca.
-De la mateixa manera queda garantida la responsabilitat civil a
conseqüència del manteniment i conservació de les vies urbanes,
camins veïnals, ponts, etc.
-Hi queda garantida la responsabilitat de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms per danys corporals o materials ocasionats a
tercers com a conseqüència de la gestió i explotació del servei de
residència de la tercera edat (gestionat per l’OA Residència Miquel Mir),
del servei d’escola infantil (gestionat per l’OA Llar d’Infants d’Inca), de
l’escola de música (gestionada per l’OA Escola de Música Antoni
Torrandell), de les instal·lacions esportives (gestionades per l’OA Institut
Municipal d’Activitat Física) del Museu del Calçat i de la Pell (gestionat
per OA Museu d’Inca), tant siguin causats pels seus òrgans de govern
com per regidors, funcionaris, personal laboral i qualsevol altre tipus de
personal depenent.
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-Hi queda així mateix garantida la responsabilitat civil subsidiària i/o
solidària de l'Ajuntament d’Inca amb motiu de lesions sofertes per un
particular en els seus béns i drets a conseqüència de treballs realitzats
per contractistes i subcontractistes al servei de l'Ajuntament d’Inca.
-Les derivades de l'obligació de control sanitari dels aliments així com
les derivades de la seva manipulació, venda i distribució.
-Les derivades de treballs realitzats per l'assegurat o per compte d'ell per
adjudicataris, concessionaris, contractistes i subcontractistes, o en forma
subsidiària a les cobertures d'assegurança de responsabilitat civil
subscrites per aquests. No queda coberta la responsabilitat civil directa
d'adjudicataris, concessionaris, contractistes i subcontractistes.
-Les derivades de la contaminació d'aigües, terra i aire, sempre que
aquella sigui accidental, sobtada i imprevista, incloent les despeses de
neteja.
-S'entén que la contaminació té caràcter accidental i sobtat sempre que
la manifestació de la contaminació es produeixi dins del terme de les 72
hores següents a l'esdeveniment pol·luents.
-Les derivades de l'ús de vehicles de motor, propietat o llogats pels
dependents de l'assegurat, siguin funcionaris o no, i siguin posats a
disposició de l'assegurat per a comissions de servei. Aquesta cobertura
actua en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable sigui o no a
nom de la persona assegurada.
-Les derivades de l'ús de vehicles, maquinària industrial i plataformes
culturals.
-La derivada del transport de mercaderies i béns en general en mitjans
terrestres, incloent operacions de càrrega i descàrrega. S'hi inclou la
responsabilitat civil de la persona assegurada per la contractació
d'empreses transportistes per al transport de béns propietat o sota el seu
lloguer o dipòsit, així com pels danys que aquests béns puguin causar
durant el seu transport.
-L'organització i/o participació en tot tipus d'activitats socials, esportives,
culturals, recreatives, artístiques, festives i festes, exposicions, i
demostracions, cavalcades, etc.
En el cas de crema de focs artificials, aquesta pòlissa actuarà en excés
de les garanties que tingui contractada l'empresa pirotècnica
encarregada de la seva execució.
-Les derivades de les activitats realitzades pel personal pertanyent als
diferents tallers-escoles dependents de l’Ajuntament d’Inca, en el
manteniment i restauració d'immobles, tant propis com de tercers.
-Serveis de vigilància i seguretat, fins i tot quan comprenguin l'ús
d'armes, com és el cas de la Policia Local.
-La tinença d'animals.
-Per l'actuació de la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i altres
voluntariats.
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-Per l'organització de proves de selecció de personal destinades a llocs
de treball l'Ajuntament d’Inca i celebrades tant a locals propis com
aliens.
-Per la propietat, ús, manteniment i explotació de maquinària
autopropulsada o no, que no pot ser objecte d'assegurança obligatòria
i/o voluntària de vehicles de motor.
-Els danys que siguin causats durant el transport de mercaderies en
general, la càrrega i descàrrega de grues, cabrestants, carretons
elevadors i altres instal·lacions mecàniques de càrrega i descàrrega. Se
n'exclouen els danys en la mateixa càrrega. S'hi inclou la responsabilitat
civil de la persona assegurada per la contractació d'empreses
transportistes per al transport de béns propietat o sota el seu lloguer o
dipòsit, així com pels danys que aquests béns poden causar durant el
seu transport.
-Per la propietat, manteniment, construcció, etc., i prestació de serveis
de distribució i subministrament d'aigua, subministrament d'electricitat,
semàfors, pals d'enllumenat, senyals de trànsit, subministrament de gas,
clavegueram, neteja urbana, recollida d'escombraries..., tenint en
compte que aquests serveis puguin estar en concessió, queda
emparada la responsabilitat subsidiària de l'Ajuntament d’Inca respecte a
ella.
-Per l'explotació directa de dipòsits de vehicles, mercats, escorxadors,
cementiris, abocadors i escombraries municipals.
-Danys ocasionats per la retirada de vehicles de la via pública.
-Les derivades d'intoxicacions o enverinaments produïts a les persones
per productes alimentaris o begudes en males condicions, servits en els
menjadors o bars dependents de l’Ajuntament d’Inca i els seus
organismes autònoms.
-Les derivades de la propietat, arrendament i ús de tota classe de
maquinària, instruments, estris, eines, necessàries per a l'activitat
assegurada.
-Per les indemnitzacions pecuniàries que d'acord amb les lleis vigents
l’assegurat estigui obligat a satisfer com a civilment responsable dels
danys causats a tercers en els centres docents, instal·lacions esportives
i culturals de propietat municipal.
-Reclamacions que es produeixin amb motiu de treballs d'enderroc i
demolició en edificis. No obstant això, quan els treballs siguin executats
per una empresa contractista, l'Ajuntament exigirà a dita empresa
contracte d'assegurança de responsabilitat civil en vigor que garanteixi
els riscos i activitat propis de l'execució d'obra adjudicada.
Responsabilitat civil patronal
Aquesta cobertura empara la responsabilitat civil que li sigui exigida a la
persona assegurada, de conformitat amb la normativa legal vigent i amb
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subjecció als límits i estipulacions continguts en la pòlissa per accidents
soferts pels treballadors en ocasió de la realització del seu treball
En queda, però, exclosa qualsevol prestació que hagi de ser objecte de
l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i malaltia professional o
de la seguretat social.
Igualment queden excloses tant les multes com els recàrrecs en les
indemnitzacions exigides per la legislació laboral.
Responsabilitat civil professional
-Hi queda inclosa la responsabilitat civil derivada dels errors, accions o
omissions realitzades durant la vigència de la pòlissa i en l'exercici de
les seves activitats professionals pel personal tècnic titulat quan realitzin
treballs per l'Ajuntament i/o OA i ED.
-Hi queda igualment inclosa la responsabilitat professional d'arquitectes,
enginyers i aparelladors de l'Ajuntament a qui se'ls pugui exigir com a
conseqüència de danys a obres de construcció, propietat o
encarregades per ordre i compte de l'Ajuntament i/o OA i ED, o bé
projectades o dirigides pels seus tècnics.
-Hi queda inclosa l'actuació professional del personal directiu, sanitari i
assistencial de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir.
-L'actuació professional del personal de serveis socials, d'educació i
formació dependent de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms (en
aquest cas OA Llar d’Infants d’Inca, OA de Música Antoni Torrandell)
-En general, les actuacions professionals dels empleats de l'Ajuntament
i els seus organismes autònoms mentre exerceixin les seves funcions
per compte de la persona assegurada.
Aquesta cobertura de responsabilitat civil professional actuarà en
defecte, en excés i/o en diferència de condicions respecte d'altres
assegurances subscrites, obligatòries o no, bé a través dels respectius
col·legis professionals o a través de qualsevol altre mitjà.
18. RISCS EXCLOSOS
-Actes intencionats o realitzats amb mala fe per l'assegurat o persona
per la qual hagi de respondre, o bé derivats de la infracció o
incompliment deliberat de les normes legals.
-Sinistre la quantia indemnitzatòria del qual sigui inferior a la quantitat
estipulada a la pòlissa com a franquícia.
-Guerres, hi hagi o no declaració oficial, aixecaments populars o militars,
insurrecció, rebel·lió, revolució o operacions bèl·liques de qualsevol
classe, encara en temps de pau.
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-Avalots populars, motins, disturbis, sabotatge, vagues i/o tancament
patronal.
-Fenòmens naturals, com ara terratrèmols, tremolors de terra, lliscament
o corriment de terres, tempestes, huracans, riuades i altres
esdeveniments de caràcter extraordinari.
-Els efectes mecànics, tèrmics, radioactius i la contaminació, deguts a
reaccions o transmutacions nuclears qualsevol quina sigui la causa que
els produeixi, així com les radiacions ionitzants.
-Les despeses de descontaminació, recerca i recuperació d'isòtops
radioactius de qualsevol naturalesa i aplicació.
-Fums tòxics o contaminants originats per incendi o explosió.
-Per la tinença de preses, embassaments i similars.
-Responsabilitats civils/patrimonials derivades d'actes i omissions
intencionades, doloses o fraudulentes, així com la que pugui resultar de
la inobservança dolosa de les disposicions legals relacionades amb el
risc assegurat.
-Les multes, així com per les conseqüències del seu impagament i
penalitzacions de qualsevol classe.
-Els perjudicis que puguin patir tercers quan no siguin conseqüència
directa d'un dany corporal o material cobert per aquesta pòlissa.
-Danys i perjudicis a conseqüència de riscos que hagin de ser objecte de
cobertura per una assegurança obligatòria.
-Els danys conseqüència directa de circulació, ocasionats pels vehicles
dels quals sigui propietari, arrendatari, vigilant o usuari l’assegurat, i que
han d'estar assegurats per una pòlissa d'automòbil.
-Reclamacions per danys causats per qualsevol artefacte o aeronau
destinat a la navegació aèria o per danys causats a aquests.
-Obligacions assumides en virtut de pactes o acords, que no serien
igualment exigibles en cas de no existir aquests.
-Aquelles pèrdues econòmiques que no siguin conseqüència d'un dany
corporal o material emparat per la pòlissa, així com les pèrdues
econòmiques que siguin conseqüència d'un dany corporal o material no
emparat per aquella. La derogació d’aquesta exclusió serà considerada
com a millora, tal i com estableixen els criteris de valoració del plec de
clàusules econòmico-administratives. Sent la suma assegurada
sol·licitada de 100.000 euros sinistre/any i la franquícia màxima ofertada
de 1.500 euros, es podran oferir millores a aquesta que seran puntuades
de manera proporcional.
-El transport, emmagatzematge i distribució de matèries perilloses
(tòxiques, explosives, corrosives, inflamables i combustibles).
-Danys que pateixin les persones participants d'una competició.
-Danys soferts per les obres i instal·lacions promogudes o en les quals
hagi intervingut la persona assegurada o bé hagi exercici la seva activitat
professional com a autora del projecte, directora o supervisora, o que en
general constitueixin l'objecte dels treballs desenvolupats per ella, ja
sigui durant la seva execució o un cop lliurades.
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-Danys soferts per les persones participants de tancaments, capejades i
festejos taurins en general (entenent-se per participant tota persona que
es trobi en el moment de l'accident en el recorregut, arena o lloc on se
celebrin aquests festejos), així com els danys patits pels artistes
(professionals o aficionats) que intervinguin en qualsevol tipus
d'espectacle i les seves pertinences.
-Aquelles reclamacions produïdes per legionel·losi ocasionada per la
falta de manteniment de les instal·lacions de les persones assegurades.
Aquesta exclusió no s'aplicarà si es demostra per part de l'assegurat que
s’havien realitzat les tasques de manteniment necessàries per prevenirla, de conformitat amb el que exigeix la normativa que sigui aplicable.
19. FIANÇES I DEFENSA
Igualment quedaran compreses en el contracte d'assegurança les
següents garanties:
-La defensa processal d'assegurat en els procediments jurídics de
qualsevol tipus, llevat dels contenciosos administratius, inclosos els
criminals encara que estiguin liquidades les responsabilitats civils.
-La constitució de la fiança que en causa civil i criminal se'ls exigeixi per
assegurar la seva llibertat provisional.
-La constitució de la totalitat de la fiança que en causa civil i criminal els
fos demanada com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.
-El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció
personal, sobrevinguessin com a conseqüència de qualsevol
procediment civil i criminal que els seguís.
-Hi quedarà inclosa la representació i defensa en judici d'autoritats i
personal al servei de l'Administració pública, la presentació de fiances,
provisionals o definitives, en qualsevol jurisdicció, exigibles a aquestes
persones; les despeses derivades d'intervencions professionals en els
procediments judicials.
Aquestes garanties són aplicables quan el sinistre i/o reclamació tingui
cobertura sota les condicions d'aquesta pòlissa.
20. ÀMBIT TEMPORAL
El contracte d'assegurança té efectes per danys ocorreguts per primera
vegada durant el període de vigència, en què el fet generador hagi tingut
lloc després de la data d'efecte del contracte i la reclamació sigui
comunicada a l'assegurador de manera fefaent en el període de vigència
de la pòlissa o en el termini de 24 mesos a partir de la data d'extinció del
contracte.
21. ÀMBIT GEOGRÀFIC
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La cobertura de la pòlissa només empararà reclamacions formulades
davant la jurisdicció espanyola per fets ocorreguts a la Unió Europea,
que es tradueixin en responsabilitats o altres obligacions imposades
d'acord amb les disposicions legals vigents en el territori espanyol.
22. LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ
S'establirà un límit d'indemnització per sinistre i anualitat de 1.000.000
d’euros, comprensiu tant de les indemnitzacions com de les costes,
fiances i despeses.
S'estableixen els següents sublímits com a mínim exigible en les
següents garanties:
RC. Locativa: 300.000 euros sinistre/any
Danys a béns de tercers confiats o en depòsit: 10.000 euros sinistre/any.
RC Professional: 300.000 euros sinistre/any
S’estableixen els següents sublímits per víctima:
-150.000 euros per totes les cobertures.
23. FRANQUÍCIES
S'estableix una franquícia general per sinistre de 600,00 euros. No
obstant això, la companyia asseguradora podrà oferir altres alternatives
de franquícia que estimi més convenients per a l'Ajuntament d’Inca.
També s'estableix una franquícia màxima de 1.500 euros per danys
produïts per obres.
24. PRESSUPOST MUNICIPAL
El pressupost municipal de l’exercici 2017 en els capítols 1, 2, 6 i 7 suma
21.817.148,26.- EUROS
25. DESIGNACIÓ DE CORREDORIA, OFICINA A INCA I TRAMITACIÓ
DELS SINISTRES
L’adjudicatari podrà a càrrec seu i sense cap cost per l’Ajuntament
designar una corredoria d’assegurances per la gestió i execució del
contracte.
L’adjudicatari o la corredoria que designi haurà de disposar per
l’execució d’aquest d’un interlocutor amb residència a la ciutat d’Inca que
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s’encarregui de tots els tràmits derivats de l’execució del contracte
davant l’Ajuntament d’Inca. Per
tant, o l'entitat asseguradora i
adjudicatària o bé, la corredoria que a tal efecte designi, haurà de
disposar d’oficina física a la ciutat d’Inca.
Iniciat un procediment de responsabilitat patrimonial d'ofici o a instància
de part (per reclamació de les persones interessades) de conformitat
amb el que preveu l’RD 429/1993, de 26 de març, l'Ajuntament
(assegurat) i l'asseguradora (companyia) procediran de la següent
manera:
L'Ajuntament d’Inca (assegurat) donarà part per escrit del sinistre
esdevingut o de la reclamació presentada a l'asseguradora (companyia)
o a la corredoria que aquesta haguès designat per al seu coneixement i
efectes oportuns.
L'Ajuntament (assegurat) tramitarà el procediment administratiu i,
sempre que la quantia reclamada o el sinistre superi la prevista a la
franquícia, abans de dictar la proposta de resolució, donarà audiència
durant 10 dies a l'asseguradora (companyia) i adjuntarà tota la relació de
documents que consten en el procediment i còpia dels informes i
documents que es considerin rellevants, sense perjudici que en pugui
obtenir còpia dels que estimi pertinents i tenir a la seva disposició
l'expedient.
L'informe de l'asseguradora (companyia) s’ha de presentar a
l'Ajuntament dins el termini indicat de 10 dies, sense perjudici que aquest
pugui ampliar-se a petició seva. No obstant això, transcorregut dit termini
sense que l'asseguradora (companyia) hagi presentat l'informe o hagi
sol·licitat l’ampliació o, si s'escau, hagi transcorregut també el termini
d'ampliació, l'Ajuntament (assegurat) prosseguirà els tràmits del
procediment fins a la seva resolució.
Així mateix, l'Ajuntament (assegurat) i l'asseguradora (companyia) es
podran reunir a instància de qualsevol de les parts, quan es consideri
oportú en atenció a les particulars circumstàncies que es donin en els
diferents procediments administratius. Un cop rebuda sol·licitud escrita
de convocar reunió per qualsevol de les parts, les altres es comprometen
que aquesta se celebri en un termini inferior a quinze dies.
Els criteris que es mantinguin en aquesta reunió es reflectiran per escrit,
i se’n deixarà constància en l'expedient en què es refereixin.
En el suposat cas que l'Ajuntament s'hagués de fer càrrec
subsidiàriament del pagament d'una indemnització i que no li
correspongui per ser-ne responsable un tercer, la companyia
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asseguradora té l'obligació de pagar tots els costos que suposi la
reclamació a aquest tercer.
26. ALLIBERAMENT DE DESPESES
La suma assegurada per la pòlissa s'entén alliberada de qualsevol
deducció per les despeses judicials si aquestes, afegides a la
indemnització satisfeta, excedissin del límit per sinistre, sempre que es
tracti d'accions formulades davant els tribunals espanyols.
27. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran els
següents:
A) Criteris d’adjudicació sotmesos a fórmula matemàtica.
1.- Oferta econòmica, fins a 50 punts. Es valorarà la millor oferta
econòmica amb la màxima puntuació de 50 punts. Per la valoració de la
resta d’ofertes es penalitzarà cada oferta segons la següent fórmula:
Valoració = 50 – [(proposta a valorar - proposta més econòmica) /
(pressupost de licitació/50)].
2.- Millora de la franquícia, fins un màxim de 20 punts, d’acord amb els
criteris següents:
- Sense franquícia: 20 punts.
- 300 euros de franquícia: 10 punts.
- 600 euros de franquícia : 0 punts.
No s’admeten ofertes intermitges.
3.- Augment del límit d’indemnització per sinistre/any, fins un màxim de
15 punts, d’acord amb els següents criteris:
- Fins a 3.000.000€: 15 punts
- Fins a 2.000.000€: 10 punts
- Fins a 1.500.000€: 5 punts
No s’admeten ofertes intermitges.
4.- Augment del sublímit per víctima a 300.000€: 12 punts
5.- Inclusió de la cobertura de perjudicis patrimonials purs (prevista com
exclusió en l’apartat 18 del plec de prescripcions tècniques): 1,5 punts
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6.- Franquícia de perjudicis patrimonials purs (prevista en l’apartat 18 del plec
de prescripcions tècniques): 1,5 punts
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