
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ D'ASSEGURANCES DE L'AJUNTAMENT DE 
FELANITX 
 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
  
Seran objecte del contracte, la contractació amb Entitats Asseguradores per part de 
l'Ajuntament de Felanitx de les següents assegurances distribuïdes als efectes de licitació 
amb els lots que es detallen a continuació. 
 
L’entitat asseguradora adjudicatària podrà designar una corredoria d’assegurances pel 
servei de mediació, en l’àmbit de la gestió d’aquest contracte. La retribució del corredor 
designat serà efectuada per la companyia asseguradora adjudicatària. 
 
 

� LOT 1: Assegurança de Responsabilitat d'Autoritats i 
Personal al servei de l'Ajuntament de Felanitx. 

 
� LOT 2: Assegurança d'Edificis Municipals. 

 
� LOT 3: Assegurança d'Accidents col�lectius a les 

instal�lacions del poliesportiu Guillem Timoner de 
Felanitx. 

 
� LOT 4: Assegurança dels vehicles municipals. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOT 1.  
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT D’AUTORITATS I PERSONAL AL SERVEI 
DE L’AJUNTAMENT   
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte de la licitació, la contractació per l’Ajuntament de Felanitx d’una pòlissa per 
assegurar la responsabilitat de les autoritats i personal al servei de l’Ajuntament per actes 
culposos comesos per l’assegurat en l’exercici de les seves funcions i que donin lloc a una 
reclamació contra l’assegurat.  
 
2.- DEFINICIONS 
 
2.1. ASSEGURAT 
 
Té la qualitat d’assegurat: Qualsevol persona física que hagi estat, sigui o durant el 
termini de l’assegurança se converteixi amb autoritat o personal al servei de l’Ajuntament 
o per qualsevol dels seus organismes autònoms però únicament en relació amb l’exercici 
de la seva autoritat o funcions.  
S’entén també inclosa l’administració pública, únicament en relació amb una reclamació 
per pràctiques de feina indegudes i qualsevol persona amb contracte de pràctiques al 
servei de l’administració pública, únicament en relació amb una reclamació per pràctiques 
de feina indegudes.  
 
2.2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
L’Ajuntament de Felanitx i les  entitats dependents, organismes autònoms.  
 
2.3. AUTORITAT O PERSONAL 
 
S’entén qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a l’Administració 
mitjançant una relació de caràcter continuat regida pel dret públic o privat ( funcionari de 
carrera, funcionari interí, personal laboral, arquitectes, personal tècnic municipal), així 
com els càrrecs electes i càrrecs polítics.  
 
2.4. ACTE CULPÓS 
 
S’entén qualsevol acte o omissió incorrecte i qualsevol pràctica d’ocupació indeguda. 
 
 
 
2.5. ACTE O OMISSIÓ INCORRECTES 
 



S’entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligent o culpós, 
d’obligacions i deures de l’assegurat, així com declaració inexacta o incerta, trencament 
de la confidencialitat deguda (s’inclou, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la Llei de 
Protecció de dades) que tingui lloc  exclusivament en l’exercici de les seves funcions, ja 
siguin reals o presumptes. 
 
2.6. DOCUMENT 
 
S’entén tot document de qualsevol naturalesa, incloent dades informàtiques o informació 
electrònica digitalitzada. 
No s’inclouen doblers o altres instruments negociables. 
 
2.7. FIANCES 
 
S’entén: 
 

a) La constitució de fiances civils que s’hagin imposat a un assegurat per la 
decisió judicial per a 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’art. 47 de la 
Llei 7/1985, de 56 d’abril, del Funcionament del Tribunal de Comptes. 

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

 
2.8. DESPESES PER ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA 
 
S’entenen el honoraris professionals de psicòleg en els que incorri l’assegurat, amb 
l’objecte de rebre atenció psicològica com a conseqüència d’una reclamació.  
 
2.9. DESPESES DE DEFENSA 
S’entenen els honoraris, costes, despeses raonables, en les que l’assegurat incorri, per la 
defensa, recurs i/o transacció d’una reclamació presentada contra l’assegurat. 
 
2.10. DESPESES D’INVESTIGACIÓ 
 
S’entendran els honoraris, costes i despeses raonables (distints de les despeses de 
defensa) en les que l’assegurat hagués incorregut, per a complir amb l’obligació legal de 
comparèixer en una investigació.      
 
2.11. PÈRDUA 
 
S’entén per pèrdua: 
 

• Perjudici. 
• Despeses de restitució d’imatge. 
• Despeses de defensa. 
• Despeses d’investigació. 



• Despeses d’assistència psicològica. 
• Despeses efectuades per l’assegurat baix qualsevol extensió de la pòlissa.     

 
No s’inclouen: 
 

• Tributs, impost o taxes. 
• Els danys no compensatoris, inclosos els danys punitius o danys que tinguin 

caràcter de sancionador o exemplar. 
• Les despeses i costs incorreguts pel compliment d’una ordre, garantia o acord de 

satisfer danys o compensacions no monetàries. 
• Salaris, hores extraordinàries, retribucions de qualsevol assegurat u altres costs 

fixos de l’administració pública. 
• Qüestions no assegurades per llei. 

 
2.12. PERJUDICI 
 
S’entendrà qualsevol suma que l’assegurat estigui legalment obligat a pagar a 
l’administració pública, a un tercer o a altre assegurat com a conseqüència d’una resolució 
ferma en via administrativa o una resolució judicial ferma, o com a conseqüència d’una 
transacció celebrada per l’assegurador amb el consentiment de l’assegurat. 
 
2.13. PRÀCTICA D’OCUPACIÓ INDEGUDA 
 
S’entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades: 
 

• L’assetjament sexual o moral en el treball, incloent la suposada creació d’un 
ambient que afavoreixi l’assetjament o fustigació. 

• La discriminació il�legal en el treball. 
• La violació o incompliment de la normativa vigent de protecció de dades personals 

en l’ambient del treball. 
• La difamació, humiliació o la causa d’un dany emocional totes elles en connexió 

amb la relació de treball. 
• La invasió de la privacitat directament relacionada amb una al�legació 

d’assetjament sexual, moral, discriminació de qualsevol classe o represàlies en el 
treball. 

 
2.14. RECLAMACIÓ 
 
S’entén: 
 

• Qualsevol requeriment escrit sol�licitant una indemnització  econòmica per un acte 
o omissió incorrecte. 

• La iniciació de qualsevol procediment (incloent el procés d’informació prèvia de 
l’art. 69.2 LRJ-PAC, en cas de reclamació per part de l’Administració Pública) per 
raó d’un acte o omissió incorrecte, amb independència de la jurisdicció davant la 
que s’ha iniciat el procediment.   



• La iniciació de qualsevol procediment en reclamació d’una indemnització 
econòmica per una pràctica d’ocupació indegudes, amb independència de la 
jurisdicció davant la que s’hagi iniciat el procediment. 

• La iniciació d’una investigació. 
 
2.15. TERCERS 
 
S’entén qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions: no s’entén 
com a tercer el cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d’un assegurat, qualsevol 
familiar que visqui amb l’assegurat, ni qualsevol altra entitat persona jurídica de la que 
l’assegurat o les persones amb un grau d’afectivitat o parentesc abans esmentat siguin 
membres dels seus òrgans d’administració. 
 
3.- COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA 
 

A) Responsabilitat davant l’Administració Pública: 
 

• Acció de regrés: l’assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d’una 
reclamació presentada contra un assegurat per l Ajuntament  en via de 
regrés per un acte o omissió incorrecte, així com el que derivi del tràmit 
previ d’informació. 

• Acció per danys als seus béns o drets: l’assegurador abonarà qualsevol 
perjudici que resulti 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. 

• Acció per responsabilitat comptable: l’assegurador  abonarà qualssevol 
perjudici que resulti d’una investigació del Tribunal de comptes o altre 
òrgan fiscalitzador de comptes d’una Comunitat autònoma. A un assegurat 
per un acte o omissió incorrecte. 

 
 

B) Responsabilitat davant a tercer. 
 
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 de feina indegudes de l’autoritat  o personal. 

 
L’assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d’una reclamació presentada 
per qualsevol persona contra l’autoritat o personal per pràctiques de feina 
indegudes. 

 
D) Responsabilitat per pràctiques de feina indegudes de l’administració pública. 

 
L’assegurador abonarà qualsevol perjudici que resulti d’una reclamació presentada 
per qualsevol persona contra l’administració pública per pràctiques de feina 
indegudes. 

 



E) Restitució d’imatge. 
 

L’assegurat abonarà les despeses i honoraris raonables en els que incorri 
l’assegurat, per a la contractació de serveis professionals externs de relacions 
públiques, amb l’objecte de mitigar o restituir el dany a la seva reputació a 
conseqüència d’una reclamació (s’inclou el cost de possibles emissions o 
publicacions).   

 
F) Defensa i assistència legal. 

 
L’assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses d’investigació en els 
que incorri l’assegurat en l’àmbit de les cobertures de la pòlissa o l'assegurat 
acudeixi al despatx d'advocats concertat per l'asseguradora. 

 
G) Cobertures addicionals  

 
1. Fiances 

 
La cobertura de la present pòlissa s’estén expressament a les fiances que resultin 
d’una reclamació presentada contra un assegurat durant el període de 
l’assegurança por un acte culpós. 
La pèrdua de fiança establerta per respondre d’una compareixença de l’assegurat, 
deguda a la seva incompareixença, obligarà en aquest o al prenedor de la pòlissa 
al reintegrament de les despeses que l’assegurat hagués pagat per aquest 
concepte. 
De la mateixa manera, en el cas que un jutge o tribunal decretin una 
responsabilitat penal o pecuniària o si la reclamació no estigués coberta per la 
present pòlissa, vendrà obligat a reintegrar a l’assegurat la quantia corresponent a 
la fiança dipositada en el cas de que dita fiança hagués estat executada.  

 
2. Pèrdua de documents. 

 
Les cobertures de les presents pòlisses s’estén expressament a la pèrdua dels 
documents dels que: 
 
• L’assegurat és legalment responsable. 
• Que han estat destruïts, danyats, perduts, deformats, eliminats o extraviats 

durant el període de l’assegurança com a conseqüència d’un acte o omissió 
incorrecte de l’assegurat. 

• Els perjudicis inclouran les despeses raonables en les que incorri l’assegurat, 
per a la restitució de dits documents, sempre que: 

o Dita pèrdua o dany hagi tingut lloc mentre els documents estan baix 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 funcions. 

o Els documents hagin estat objecte d’una recerca diligent per part de 
l’assegurat , en el cas de pèrdua. 

o L’import de la reclamació per a dits costs i despeses siguin acreditats 
mitjançant factures. 



o La reclamació no se degui a perjudicis originats per desgast, rompuda o 
deteriorament gradual o qualsevol altra circumstància que quedi fora 
del control de l’assegurat.  

 
3. Cònjuge i parella de fet. 
 
Les cobertures de la pòlissa s’han d’estendre expressament a qualsevol reclamació 
basada amb actes culposos comesos per l’assegurat i formulada contra el cònjuge 
o parella de fet legalitzada de qualsevol assegurat, i l’objecte del qual sigui obtenir 
la reparació del dany per mitjà dels béns que tenen en comú. 

 
4. Hereus, legataris, representants legals i drethavents. 

 
Les cobertures de la pòlissa s’han d’estendre expressament a qualsevol reclamació  
basada en actes culposos comesos per l’assegurat i formulada contra hereus, 
legataris, representants legals i  drethavents de l’assegurat difunt o incapacitat 
jurídicament o declarats en concurs que hagin sol�licitat una moratòria o una 
pròrroga.  

 
5. Representants en entitats externes. 

 
Les cobertures de la pòlissa s’ha d’estendre a qualsevol reclamació basada en 
actes culposos comesos per l’assegurat en la seva condició de representant de 
l’Administració pública en un òrgan de govern o realitzar funcions a una entitat 
externa. 

 
6. Període informatiu. 
 
En el cas de cancel�lació o no renovació de la present pòlissa per l’assegurat al 
final del període de l’assegurança, el prenedor de la pòlissa tindrà un període 
informatiu de 12 mesos a comptar des de la data de cancel�lació o de la no 
renovació. 

 
 
4.- LÍMITS I SUBLÍMITS DE LA INDEMNITZACIÓ 
 

• Límits per sinistre i anualitat: 1.000.000 € 
• Sublímits de la indemnització per reclamació: 

o Responsabilitat per pràctiques indegudes de feina: 150.000 €  
o Despeses de restitució d’imatge: 50.000 €  
o Pèrdues de documents: 100.000 €  
o Despeses d’assistència psicològica: 20.000 €. 

 
 
5.- 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, en el seu cas, durant el període 
informatiu), per qualsevol acte culpós que hagués tingut lloc amb posterioritat a la 
data de retroactivitat. 
Per qualsevol entitat administrativa depenent, aquests actes han d’haver estat 
comesos posteriorment a la data en la que l’entitat es converteixi o hagi convertit, 
en una entitat administrativa depenent i anteriorment a la data en la que l’entitat 
deixi de ser o hagi deixat de ser una entitat administrativa depenent. 
Per qualsevol entitat externa, aquests actes han d’haver estat comesos 
posteriorment a la data en la que l’entitat es converteixi o hagi convertit en una 
entitat externa i anteriorment a la data en la que l’entitat deixi de ser o hagi deixat 
de ser una entitat externa. 
 

6.- RETROACTIVITAT 
 
 Serà il�limitada. 
 
7.- ÀMBIT TERRITORIAL 
 

La cobertura s’atorga dintre de la jurisdicció de la Unió Europea. 
 
8.- DURADA DEL CONTRACTE 
 

El termini del present contracte serà de dos anys prorrogable anualment per dos 
anys més, i començarà els seus efectes l’endemà de la signatura del contracte. 
 
Es podrà prorrogar anualment per mutu acord de les dues parts, prèvia petició de 
l'adjudicatari tres mesos abans de la finalització del termini contractual, amb una 
duració total, pròrrogues incloses de quatre anys. En cas de no voler prorrogar el 
contracte l’adjudicatari ho haurà de notificar per escrit, amb una antelació de 
quatre mesos. 
 

9.- SINISTRALITAT  
 

Des de que l’Ajuntament de Felanitx té contractada aquest tipus d’assegurança, 
només s’ha produït un sinistre consistent en diligències prèvies seguides davant el 
jutjat d’instrucció núm. 3 de Manacor.  
L’import d’aquestes diligències va ascendir a la quantitat de 3.000 € (base 
imposable). 

 
10.- PREU DEL CONTRACTE 
 

S’estableix un preu màxim de licitació de 3.400 €, impostos inclosos, de prima total 
anual. 

 
 
11.- MILLORES 

 



Les asseguradores podran incloure millores sobre les condicions del present plec, 
de conformitat amb l’establert en els criteris d’adjudicació reflectits en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

 
• 11.1 Augment del límit d'indemnització per sinistre i anualitat. 
• 11.2 Augment del sublímit d’indemnització per pràctiques indegudes de feina. 
• 11.3 Augment del sublímit d’indemnització per restitució d’imatge. 
• 11.4 Augment del sublímit d’indemnització per pèrdua de documents. 
• 11.5 Augment del sublímit d’indemnització per despeses d’assistència psicològica 

 
 
 

 
Felanitx, 4 de febrer de 2016. 
 

 
 



 

LOT 2 
 
ASSEGURANÇA D'EDIFICIS MUNICIPALS 
 
 
1. OBJECTE 
 
El present plec té per objecte la contractació d'una pòlissa d'assegurança multirisc 
d'edificis municipals de conformitat a les condicions que s'especifiquen en el present plec. 
 
2. SITUACIÓ DELS RISCOS 
 
Territori Nacional, en el qual l'Assegurat realitzi la seva activitat i/o acrediti la seva 
titularitat municipal, i/o interès assegurat. 
 
3. BÉNS ASSEGURATS 
 
Els edificis i els seus continguts relacionats a l'Annex I el qual forma part del present 
plec, incloent: maquinària, mobiliari, instal�lacions i existències de propietat de 
l'Ajuntament de Felanitx. 
 
EDIFICIS 
 
El conjunt de les construccions principals i/o accessòries i les seves instal�lacions fixes 
(aigua, gas, calefacció, refrigeració i altres propis de l'edifici com a tal). 
 
En el cas de la propietat horitzontal o proindivisa queda inclosa la part proporcional dels 
elements comuns a l'edifici, així com l'antena de televisió si ni hagués. 
 
Queden incloses també les tanques i murs independents dels edificis sobre les que 
l'assegurat tingui títol de propietat i altre interès assegurable.  
 
En el valor dels edificis s'entendrà inclòs el valor de totes les instal�lacions que hi hagi per 
la seva solidesa, ornament, higiene o comoditat. 
 
CONTINGUT 
 
Conjunt de béns mobles o estris professionals, d'oficina, comerç o indústria, ordinadors, 
maquinària i instal�lacions, utillatges, plànols, eines de treball que siguin pròpies per raó 
de la professió o activitat assegurada. 
 
Quadres, escultures i en general objectes de valor artístic que siguin propietat de 
l'Ajuntament o es trobin sota la seva custòdia. 
 
Béns propietat de tercers que es trobin dins els immobles i recintes assegurats. 
 
Béns desplaçats en situació de tercers. 
 



 

Material esportiu, psicomotriu i qualsevol altre material propi de l'activitat física o l'esport. 
Béns d'empleats. 
 
Motors elèctrics, quadres elèctrics, equips telefònics, aparells de visió i so, equips 
electrònics i ofimàtics. 
 
Així mateix tindran la consideració de béns assegurats els documents, manuscrits, llibres, 
microfilms, pel�lícules, motlles, fitxers, arxius, plànols i dissenys.  
 
Tanques i/o murs, fins i tot els de contenció de terres independents dels edificis, piscines, 
frontons, estadis i altres instal�lacions esportives. 
 
Es troben coberts els béns temporalment desplaçats de la seva ubicació habitual pel que 
fa al contingut. 
 
Es troben coberts els béns extraviats en ocasió del sinistre, que formin part del contingut. 

 
4. GARANTIA 
 
Les pòlisses a contractar hauran de cobrir els riscos derivats de la pèrdua o danys 
materials al continent o contingut conseqüència de: 

 
4.1. GARANTIES BÀSIQUES 
         
Incendi i complementaris: Incendi, explosió i implosió, caiguda del llamp, mesures 
adoptades per l'autoritat i despeses de salvament.  
 
4.2. ALTRES GARANTIES 
 

• Despeses per la intervenció de bombers, amb un límit del 5% del Capital 
assegurat. 

• Despeses de demolició i desenrunament, amb un límit del 10% del Capital 
assegurat. 

• Inhabitabilitat de l'immoble, amb un límit del 10% del Capital assegurat. 
• Despeses de vigilància, amb un límit de 4.000 € per sinistre. 
• Danys estètics, amb un límit de 3.000 € per sinistre. 
• Reposició de jardins , amb un límit de 4.000 € per sinistre. 
• Honoraris de pèrits, danys produïts per l'aigua i honoraris de professionals. 
• Reposició de documents, arxius, motlles, plànols, models i matrius, amb un 

límit de 150.000€ per sinistre. 
 

Es reemborsaran les despeses d’honoraris professionals (arquitectes, advocats, 
enginyers, etc.) en què incorri l’assegurat per a la reposició o restabliment dels béns 
assegurats, danyats o destruïts a conseqüència d’un sinistre emparat per la pòlissa o 
per un risc extraordinari emparat pel Consorci de Compensació d’Assegurances.    
Queden garantits també, els honoraris i despeses derivats de l’actuació de pèrits 
designats per l’assegurat per l’ocurrència d’un sinistre (inclosos el que siguin 
indemnitzables pel Consorci). 



 

 
4.3. ROBATORI I EXPOLIACIÓ 
 
4.3.1 CONTINENT 
 

• Desperfectes per robatori o intent, amb el límit per sinistre de 6.000€. 
• Substitució de panys per pèrdua o robatori de claus, fins 600 € per sinistre. 

 
4.3.2 CONTINGUT 

 
• Metàl�lic i Valors al portador a l'interior del risc assegurat: 

� Dintre de caixa forta, amb un límit per sinistre de 6.000 €. 
� En moble tancat, amb un límit per sinistre de 1.000 €. 

• Espoliació en transport de metàl�lic i valors al portador, amb un límit per sinistre 
de 6.000 €. 

• Infidelitat d'empleats, amb un límit per sinistre de 6.000 €. 
• Robatori i espoliació a clients, visitants i empleats: 

� Objectes: Fins 300 € per persona amb un límit de 1.800 € per 
sinistre. 

� Efectiu: Fins 150 € per persona amb un límit de 900 € per sinistre. 
 

4.4 DANYS ELÈCTRICS. 
 
Fins el límit estipulat, estan garantits els danys i pèrdues materials directes 
ocasionats a la maquinària elèctrica de producció, distribució i transformació 
d’energia, línies de distribució, aparells elèctrics i electrònics, derivats de corrents 
anormals, curtcircuits, pròpia combustió o causes inherents al seu funcionament, 
sempre que els mals siguin produïts per l’electricitat o caiguda de llamp, encara que 
no es derivi incendi. 
 

• Aparells elèctrics fins a 30.000 € per sinistre. 
• Maquinària de generació fins a 60.000 € per sinistre. 
• Despeses de reposició de portadors de dades (servidors) fins a 30.000 € per 

sinistre. 
 
4.5 EQUIPS ELECTRÒNICS 
 
Quedaran coberts fins el límit estipulat, els danys i les pèrdues materials directes 
que pateixin els ordinadors i equipaments electrònics a conseqüència d’un fet 
accidental, sobtat i imprevisible produït en el curs de la seva utilització, treballs de 
conservació o trasllat. 
 

• Despeses d’obtenció de dades (equips de processament de dades), fins a 20.000 € 
per sinistre. 

• Equips electrònics, fins a 30.000 € per sinistre. 
 

 
 



 

4.6. TRENCAMENTS 
 
Llunes, miralls, vidres. Instal�lacions sanitàries de porcellana. Rètols lluminosos o no, 
incloent despeses de trasllat,  col�locació i muntatge fins a 6.000 € per sinistre. 

 
4.7. EXTENSIÓ DE GARANTIES 
 
Pluja, vent, pedra o neu. Inundació. Fum. Actes de vandalisme o malintencionats. 
Accions tumultuàries i vagues. Xocs de vehicles terrestres. Impactes. Caiguda 
d'arbres i antenes i pals de ràdio o TV i similars. Caiguda de aeronaus i astronaus. 
Ones sòniques. Vessament o escapament accidental de les instal�lacions 
automàtiques d'extinció d'incendis. Vessament de material fluid. Danys per fuga 
d'aigües. Per aquestes cobertures el capital garantit serà del 100% del capital 
assegurat. 
 
S'inclouen també: 
 

• Localització i reparació d'avaries a conduccions d'aigua. 
• Desbarre i extracció de llots, amb el límit del 5% del total capital assegurat. 

 
 
 

5. DURADA DEL CONTRACTE 
 

El termini del present contracte serà de dos anys prorrogable anualment per dos 
anys més, i començarà els seus efectes l’endemà de la signatura del contracte. 
 
Es podrà prorrogar anualment per mutu acord de les dues parts, prèvia petició de 
l'adjudicatari tres mesos abans de la finalització del termini contractual, amb una 
duració total, pròrrogues incloses de quatre anys. En cas de no voler prorrogar el 
contracte l’adjudicatari ho haurà de notificar per escrit, amb una antelació de 
quatre mesos. 

 
6.- PREU DEL CONTRACTE 
 

S’estableix un preu màxim de licitació de 9.100 €, impostos inclosos, de prima total 
anual, per a tots els edificis relacionats a l’annex I. 

 
 

7. MILLORES 
 
Les asseguradores podran incloure millores sobre les condicions del present plec, de 
conformitat amb l'establert en els criteris d'adjudicació reflectits en el plec de 
clàusules administratives particulars. 
 

• 7.1. Augment del límit en indemnització per sinistre per danys elèctrics. 
 

o 7.1.1 Aparells elèctrics. 



 

o 7.1.2 Maquinària de generació. 
o 7.1.3 Despeses de reposició de portadors de dades. 

 
• 7.2. Derogació de les franquícies. 

 
 
8. VALORACIÓ DE DANYS 

 
S'indemnitzarà el valor de reposició de nou, entenent com el cost a substituir el bé 
sinistrat per un de nou, no sent d'aplicació la depreciació de nou a vell. 
 
Contingut en general: S'indemnitzarà el valor de reposició a nou. La indemnització 
només es produirà si es fa la substitució. Si no es fa, la indemnització serà a valor 
real. 

 
Edificis Històrics Artístics: s'indemnitzarà d'acord amb el seu valor de reconstrucció a 
nou entenent como el cost de reparar o substituir el bé  sinistrat amb els mateixos 
materials, característiques i disseny que el sinistrat, no sent d'aplicació en cas de 
sinistre la depreciació de nou a vell. 

 
9.- SINISTRALITAT 
 

En el període 2013-2016 només s’han produït dos sinistres (robatori) al 
Poliesportiu Guillem Timoner havent cobrat una indemnització de 2.600€. Tant a la 
Casa de Cultura com a l’Auditori Municipal no s’han produït cap tipus de sinistre. 
La resta d’edificis relacionats a l’annex I són de nova incorporació i no estaven 
coberts per cap tipus d’assegurança. 

 
10. FRANQUÍCIES 

 
S’estableixen les següents franquícies: 
 
Per danys elèctrics.- Com a màxim, 150 € per sinistre. 
Per equips electrònics.- Com a màxim, 150 € per sinistre. 
Per extensió de garanties.- El 10% del cost del sinistre amb un màxim de 1.500 €. 

 
 
 
Felanitx, 4 de febrer de 2016 
 



 

LOT 3 
 
 
ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL�LECTIUS A LES INSTAL�LACIONS DEL 
POLIESPORTIU GUILLEM TIMONER DE FELANITX 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
  
Aquesta assegurança té per objecte la contractació d'una pòlissa d'accidents col�lectius 
dels cursetistes i abonats a les instal�lacions municipals del poliesportiu Guillem Timoner. 
 
2. PRENEDOR DE L'ASSEGURANÇA 
 
L'Ajuntament de Felanitx. 
 
3. ASSEGURATS 
 
Tindran la condició d'assegurats, les persones inscrites a les activitats de les instal�lacions 
del poliesportiu Guillem Timoner. 
 
A títol orientatiu: 
 

• Nombre d’abonats: 306 
• Nombre de cursetistes: 853 
• Mitjana diària d’entrades puntuals a la piscina i activitats dirigides: 32 
• Mitjana diària de persones que fan ús de les pistes de tennis: 8 
• Mitjana diària de persones que fan ús de les pistes de pàdel: 24 

 
El sistema d'identificació es farà mitjançant el llibre registre d'abonats i cursetistes. 
 
4. COBERTURA I GARANTIES ASSEGURADES 
 
La cobertura de l'assegurança només arribarà durant l'estada en el recinte. 
 
Garanties:  
 

• Mort accidental: Mínim 6.000 € per persona. 
• Invalidesa permanent: Mínim 6.000 € per persona. 
• Despeses sanitàries: Mínim 3.000 € per persona. 
 

5. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini del present contracte serà de dos anys prorrogable anualment per dos anys 
més, i començarà els seus efectes l’endemà de la signatura del contracte. 

 
Es podrà prorrogar anualment per mutu acord de les dues parts, prèvia petició de 
l'adjudicatari tres mesos abans de la finalització del termini contractual, amb una duració 



 

total, pròrrogues incloses de quatre anys. En cas de no voler prorrogar el contracte 
l’adjudicatari ho haurà de notificar per escrit, amb una antelació de quatre mesos. 
 
6. SINISTRALITAT 
 
Fins a data d’avui no hi ha hagut cap accident en el que s’hagi hagut d’emprar la pòlissa 
d’assegurances. 
 
7. PREU DE LICITACIÓ 
 
S'estableix un preu màxim de licitació de  4.000 € de prima total anual. 
 
8. MILLORES 
 
Les asseguradores podran incloure millores sobre les condicions del present plec, de 
conformitat amb l'establert en els criteris d'adjudicació reflectits en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

• Augment de la garantia corresponent a despesa sanitària.  
• Augment de la garantia corresponent a mort accidental.  
• Augment de la garantia corresponent a invalidesa permanent.  

 
 

Felanitx, 4 de febrer de 2016. 

 



 

LOT 4 
 
 
ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
  
El present plec té per objecte la contractació d'una pòlissa d'assegurança com a pòlissa 
única per a tots els vehicles de l'Ajuntament de Felanitx, d'acord amb les condicions que 
s'especifiquen en el present plec i en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
2. DEFINICIONS 
 
Prenedor de la pòlissa: l'Ajuntament de Felanitx. 
 
Part asseguradora: companyia asseguradora que resulti adjudicatària del contracte, la 
qual assumirà tots els riscs pactats contractuals. 
 
Conductor: persona que estigui legalment habilitada per a conduir el vehicle 
corresponent i que tingui l'autorització de la part prenedora de l'assegurança, tant si 
condueix el mateix, com si té el vehicle sota la seva custòdia o responsabilitat en el 
moment del sinistre. Tot això amb independència de la seva data de naixement i de 
l'antiguitat del seu permís de conduir. 
 
Propietari: el titular legal del vehicle, que pot ser el prenedor de la pòlissa o una 
persona física o jurídica distinta. 
 
Vehicle: qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar 
de forma autònoma o bé remolcat per un vehicle tractor, dissenyat per traslladar 
persones, animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre. 
 
Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores de l'assegurança de cada 
vehicle. Formen part de la pòlissa, d'una banda, el plec de clàusules administratives i, 
d'altra, aquest plec de condicions tècniques que han de regir la contractació. 
 
3. COBERTURA DE LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA 
 

• Responsabilitat Civil Obligatòria.  
 
La cobertura serà d'acord amb la definida a l'art. 4 del RDL 8/2004, de 29 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació de vehicles a motor, modificat per la Llei 21/2007, 
d'11 de juliol, fins a la quantia que es fitxa com obligatòria per a tots els conceptes 
(70.000.000 d'euros per sinistre en cas de danys a persones i 15.000.000 d'euros 
per sinistres en cas de danys a béns), tenint en compte les exclusions fixades a 
l'article 5 de la mateixa norma. 
 
 



 

• Responsabilitat Civil Voluntària.  
 
La cobertura serà fins a un màxim de 50.000.000 euros i es garanteix la 
responsabilitat civil extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb 
motiu de la circulació amb el vehicle assegurat, tant si es troba en circulació, com 
aturat. 

 
Aquesta garantia cobrirà les indemnitzacions, dins el límit pactat amb les condicions 
particulars de la pòlissa que excedeixin de la responsabilitat civil obligatòria, fixada cada 
moment per les disposicions legals que regulin dita cobertura. 
 
Queda exclosa de les garanties d'aquesta modalitat: 
 

• La responsabilitat civil per danys causats a coses transportades en el vehicle. 
• Pagament de multes o sancions imposades pel tribunal o autoritat competent.  

 
Queda exclosa d’aquesta pòlissa l’assistència en viatges dels vehicles 
assegurats. 
 
Defensa jurídica i constitució de fiances:  
 
L'assegurador es farà càrrec de les despeses i defensa jurídica que pugui incorre 
l'assegurat com a conseqüència de la seva intervenció a un procediment civil o penal, per 
algun risc derivat de la cobertura de l'assegurança d'automòbil i llibertat d'elecció 
d'advocat i procurador. 
 
Reclamació de danys:  
 
Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la reclamació al tercer responsable, amistosa o 
judicialment, en nom de l'assegurat, de la indemnització pels danys i perjudicis causats 
per dit tercer amb motiu dels fets que derivin del risc específic. 
 
Cobertura d'accident pel conductor:  
 
En cas d'accident del conductor, conduint un vehicle dels assegurats en aquesta pòlissa, 
es garanteix el pagament de les prestacions per les següents contingències: 
 

a) Mort del conductor per accident …................................... 36.000 euros. 
b) Invalidesa total o parcial: cobertura màxima ….................  36.000 euros. 
c) Despeses de cures: cobertura màxima …..........................  20.000 euros. 
d) Assistència sanitària: cobertura …....................................  il�limitada 

 
 
4. CONDICIONS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
a) Serà una pòlissa única, amb certificats individuals d'assegurança per cada vehicle i amb 
regularització anual de les altes i baixes produïdes en el període corresponent. 
 



 

S'aniran integrant els vehicles que per adquisició o per cessió d'alguna entitat es donin 
d'alta a la flota de vehicles de l'Ajuntament de Felanitx, així com també es donaran de 
baixa els vehicles que deixin de ser útils durant la vigència anual de la pòlissa. La flota de 
vehicles actual de l’Ajuntament de Felanitx, s’anirà integrant a mesura que vagin vencent 
les pòlisses actuals. Tota la tramitació del canvi d’assegurador de les pòlisses anirà a 
càrrec de l’adjudicatari. 
 
L'adjudicatari haurà d'aplicar les mateixes tarifes de les primes que van ser presentades 
per formalitzar la proposta econòmica d'aquest contracte. 
 
b) La companyia asseguradora que resulti adjudicatària ha de designar un interlocutor per 
al tractament dels sinistres, gestió de la pòlissa i resolució de tots els assumptes dels 
quals sigui competent, per tal d'obtenir una resposta amb la màxima immediatesa 
possible. A tal efecte, s'establirà una via de comunicació àgil i eficaç que garanteixi 
l'operativitat entre l'Administració i la companyia asseguradora (fax, adreça electrònica, 
etc.). Aquesta comunicació es pot efectuar de forma directa o bé mitjançant una altra 
entitat, designada per la companyia asseguradora, que actuï com a representant 
d'aquesta i sense cost per a l'Ajuntament. 
 
c) La companyia asseguradora, a l'inici de la vigència de la pòlissa, entregarà al prenedor 
una certificació o pòlissa per a cadascun dels vehicles assegurats. A més per a cada 
vehicle s'ha de facilitar la documentació següent: 
 

• Rebut o certificat de garanties i pagament de la prima. 
• Targeta d'assistència en viatge, si escau. 
• Imprès de declaració de sinistres, segons la declaració amistosa d'accident.   
• La companyia asseguradora tramitarà les altes dels nous vehicles el mateix dia en 

que se sol�liciti, amb tota la documentació que en permeti la circulació, i tramitarà 
l'alta definitiva en el termini màxim de 15 dies. Les noves altes s'hauran d'ajustar a 
les condicions i tarifes fixades per la resta de la flota. Per tal d’unificar el 
venciment de la pòlissa de tota la flota de vehicles de l’Ajuntament de Felanitx, 
totes les altes que es produeixin ajustaran el venciment a la data de la signatura 
del contracte. 

 
5. CONFIDENCIALITAT 
 
La companyia asseguradora s'obliga a mantenir la confidencialitat de les dades que li 
subministri l'Ajuntament de Felanitx, en execució de les condicions especials previstes, no 
podent utilitzar-les més que per les finalitats especificades i que es derivin de la cobertura 
de la pòlissa. 
 
Així mateix l'accés i cessió de dades serà d'acord a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, per el 
que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
 



 

6. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini del present contracte serà de dos anys prorrogable anualment per dos anys 
més, i començarà els seus efectes l’endemà de la signatura del contracte. 

 
Es podrà prorrogar anualment per mutu acord de les dues parts, prèvia petició de 
l'adjudicatari tres mesos abans de la finalització del termini contractual, amb una duració 
total, pròrrogues incloses de quatre anys. En cas de no voler prorrogar el contracte 
l’adjudicatari ho haurà de notificar per escrit, amb una antelació de quatre mesos. 
 
7. VIGÈNCIA DE LA PÒLISSA D'ASSEGURANCES I FORMA DE PAGAMENT 
 
Vigència: 

 
La pòlissa d'assegurança començarà la vigència l'endemà de la signatura del contracte i 
tindrà una durada de dos anys, prorrogable anualment per dos anys més. 
El vehicles s'aniran integrant a la pòlissa de la flota a mesura que es donin d'alta. 
 
Facturació general:  
 
L'empresa asseguradora facturarà a l'inici de la vigència de la pòlissa l'import de les 
assegurances de tots i cadascun dels vehicles que hagin de ser coberts per la pòlissa. La 
factura ha de contenir la següent informació: matrícula, marca i model, núm. de pòlissa i 
prima. Per a la resta d'anys, la forma de facturació serà la mateixa. L’actual flota de 
vehicles s’anirà integrant paulatinament a la nova pòlissa a mesura que vagin 
vencent els terminis de les actuals pòlisses. 
 
Regularització d'altes i baixes:  
 
Durant la vigència anual de la pòlissa es poden produir altes i baixes de vehicles. En 
aquest cas, el preu anual es prorratejarà d'acord amb els dies en que efectivament ha 
estat d'alta el vehicle, i es facturaran a l'Ajuntament el primer mes de vigència de la 
pòlissa del vehicle. 
 
8. SINISTRALITAT 
 
Veure annex II. 
 
9. PREU DE LICITACIÓ 
 
S'estableix un preu màxim de licitació de 18.700 €, en funció dels preus unitaris de cada 
rebut. No obstant, aquest preu pot variar durant l'execució del contracte segons les altes i 
baixes que es vagin produint durant l'any i també pels sinistres produïts, així com per les 
bonificacions per baixa sinistralitat. 
 
 
 
 



 

10. MILLORES 
 
Les asseguradores podran incloure millores sobre les condicions del present plec, de 
conformitat amb l'establert en els criteris d'adjudicació reflectits en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

• Trencament de vidres i cristalls. 
• Robatori i incendi. 
• Accidentes entre vehicles de l’ajuntament i/o propietats d’aquest, amb 

consideració de tercers. 
 
10. FLOTA DE VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX. 
 
Veure Annex II. 
 
 
Felanitx, 4 de febrer de 2016. 
 
 
 
 


