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C-4/2020 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA 

D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL D’EXPLOTACIÓ I PATRIMONIAL DE L’EMPRESA MIXTA 

D’AIGÜES DE BLANES, S.A.   (LOT 1) 

 

1.- OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació, per part de l’empresa mixta d’Aigües de Blanes, S.A. (en 

endavant ABSA), d’una pòlissa d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades 

de les responsabilitats definides a la clàusula tercera. Les seves clàusules, així corn les del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb l'article 3 de la llei 50/1980, de 8 d’octubre, de 

Contracte d’Assegurança, tindran el valor de condicions particulars modificadores de les condicions 

generals que tingui establertes l’entitat asseguradora, i en tot cas prevaldran sobre aquestes. 

 

2.- DEFINICIONS 

Part prenedora de l’assegurança: Aigües de Blanes, (en endavant ABSA). 

Part asseguradora: entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats contractualment. 

Part assegurada: 

Es consideraran assegurats: 

■ ABSA, en l’exercici de les funcions i serveis dels quals són titulars 

■ Els membres i els directius d’ABSA, en l’actuació material derivada de l’exercici del seu càrrec 

■ El personal al servei d’ABSA, en l’exercici de les seves funcions professionals, amb 

independència del règim jurídic de prestació de serveis. 

■ Les persones que depenguin d’ABSA, en l’exercici de les seves funcions per compte d’aquesta, 

amb independència de l’existència o no de relació laboral. 

■ Així mateix, tindrà la consideració d’assegurat el personal jubilat d’ABSA, que hagi exercit les 

seves funcions per compte d’aquesta, sempre que la data del fet que hagi originat la reclamació 

sigui anterior a la seva jubilació. 

Tercer: té la consideració de tercer, als efectes d’aquesta pòlissa, qualsevol persona física o jurídica 

diferent de la part prenedora de l’assegurança i de la part assegurada. 
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Sinistre: s’entén per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós, que causi un 

perjudici efectiu, avaluable individualment i econòmicament, respecte a una persona o grup de 

persones, quan hi hagi un nexe causal entre l’acció o l’omissió i el dany. 

Data del sinistre: es considera com a data del sinistre la data en què va tenir lloc el fet generador de la 

primera manifestació del dany o del perjudici objecte de la reclamació. 

Dany: 

S’inclouen en aquest concepte: 

■ Danys corporals: lesió, malaltia, danys psíquics, mort i seqüeles. 

■ Danys materials: es consideren danys materials els menyscabament, deteriorament, destrucció, 

alteració, pèrdua i desaparició d’una cosa o substància, així com la lesió física ocasionada als 

animals. 

■ Danys conseqüencials: Els demés perjudicis provinents d’un dany emparat per la pòlissa. 

Pòlissa: document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen part integrant de la 

pòlissa el plec de clàusules administratives particulars i aquest plec de prescripcions tècniques de 

responsabilitat patrimonial i civil que regeixen aquesta contractació. 

Franquícia: Quantia de diner, expressada en termes fixos o percentuals, que en el moment dels 

desemborsaments corresponents a un sinistre correspon a l’assegurat. 

Límit per sinistre: Quantitat màxima que l’assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les 

indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a un sinistre, amb independència del número de 

víctimes o perjudicats. 

Límit per any d’assegurança: Quantitat màxima que l’assegurador es compromet a pagar per la suma 

de totes les indemnitzacions, interessos i despeses d’un mateix anys d’assegurança, amb 

independència de que els esmentats danys siguin imputables a un o diversos sinistres. 

Sublímit per víctima: Quantitat màxima que, en el seu cas i per a cada risc, l’assegurador es compromet 

a pagar per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a la víctima, 

lesionat o danyat, juntament amb les que poguessin correspondre als seus drethavents o perjudicats. 

Prima: Preu de l’assegurança. El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i impostos que siguin de legal 

aplicació. 

Responsabilitat: Obligació de reparar el dany causat indemnitzant a un tercer. 
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D’acord amb els termes i condicions establerts en aquest plec, la cobertura s’estendrà als següents 

supòsits: 

➢ Responsabilitat civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin danys a terceres 

persones, conforme a la regulació establerta en el dret privat. 

 

En qualsevol cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en 

relació amb una persona o grup de persones. 

 

3.- RESPONSABILITATS ASSEGURADES 

 Aquest contracte garantirà les conseqüències econòmiques derivades de les responsabilitats que en 

tota la vigència de l’assegurança puguin correspondre directament i/o subsidiària i/o solidària ais 

assegurats per danys i perjudicis corporals, materials o conseqüencials derivats d’un dany material i/o 

corporal ocasionat a tercers, pel funcionament normal o anormal dels serveis que gestiona, de les 

instal·lacions o propietats de l’empresa, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT D’AIGÜES DE BLANES, S.A. 

Es la que consta en els estatuts de la societat i concretament la següent: 

➢ Captació, depuració, tractament, potabilització i distribució d’aigua potable a al Ciutat de 

Blanes, amb una xarxa de distribució, així com plantes de captació i distribució d’aigua. Es 

compte amb tècnics en plantilla responsables del manteniment, modificació o ampliació de la 

xarxa i tècnics en plantilla responsables del laboratori d’anàlisi d’aigua. 

➢ Construcció, manteniment i reparació de la xarxa de desaigües pluvials i residuals de la Ciutat 

de Blanes, exclosa planta depuradora. 

➢ Pavimentació, asfaltat de carrers i carreteres, autovies etc....... 

NO ES DISPOSA DE PLANTA DE DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS. 

 

En conseqüència, aquest objecte comprendrà les activitats que, de manera enunciativa i no limitativa, 

s'expressen a continuació: 

1. La prestació del servei d'abastament, distribució i transport d'aigua potable comprensiu de la 

captació, elevació, tractament, depuració i subministrament d'aigua potable en l’àmbit del terme 

municipal. 
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2. La prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa municipal de col·lectors pluvials i 

clavegueram. 

3. La planificació de les xarxes de conducció d'aigua potable, col·lectors pluvials i d'aigües 

residuals, incloses les corresponents instal·lacions de captació, tractament, depuració i evacuació. 

4. La realització de les obres necessàries per a l'ampliació, manteniment, reposició i les pròpies 

del servei corresponents a les esmentades xarxes i instal·lacions. 

5. La gestió de cobrament pròpia de l'activitat, sense perjudici de la recaptació de tributs que li 

pugui encomanar el titular del servei en us de les seves facultats. 

6. Fomentar les activitats relacionades amb el medi ambient i l'aprofitament dels recursos 

naturals i col·laborar directament amb les campanyes de conscienciació ciutadana. 

7. La prestació de serveis de competència municipal. 

8. Les activitats que generin un augment dels drets i bens del municipi -tant els de domini públic 

(us públic i servei públic) com els comunals i patrimonials- o que incrementin la seva capacitat, 

rendiment, eficiència o vida útil. 

9. La construcció, reparació i conservació de tota classe d'obres, amb exclusió dels danys derivats 

d’obres i/o treballs en refineries o instal·lacions petrolíferes, marítimes, subaquàtiques o subterrànies, 

així com de la construcció, reparació, manteniment i/o ampliació de ponts, túnels, ferrocarrils, mines, 

preses, represes i murs de contenció per a obres públiques. 

10. Serveis de consultoria i assistència i els altres esmentats a l'article 196 del Reial. decret  legislatiu  

2/2000,  que aprova  el Text  refós  de contractació de  les administracions  publiques, dins l’àmbit de 

l’activitat pròpia de l’empresa definit en els seus estatuts. 

L'àmbit territorial de prestació de serveis i realització d'activitats econòmiques per la societat es el del 

municipi de Blanes; no obstant això, seran extensibles a altres municipis de l'àrea o comarca als quals 

tècnicament els resulti possible la seva prestació o realització, emprant les tècniques de cooperació, 

col·laboració i assistència procedents, d'acord amb la normativa vigent en cada moment i si s'escau 

prèvia concertació. 

 

FACTURACIÓ ANUAL 

El total de la facturació anual de l’exercici 2018 ha estat de 5.243.081 €. 
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4.- RISCOS COBERTS 

A títol merament enunciatiu i no limitador, es garantirà la responsabilitat patrimonial i/o civil, 

professional i legal; la defensa judicial i la constitució de fiances derivades de: 

 

■ D’incendi, explosió, fums, aigües, gasos, olors, vapors i enfonsament del terreny. 

■ DeIs actes administratius de qualsevol dels seus treballadors, òrgans i serveis. 

■ De la seva qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari de béns, mobles o  immobles,  i les 

seves instal·lacions, així com les responsabilitats que resultin entrant dels propietaris dels béns 

immobles que s’ocupin en règim d’arrendament o en virtut de qualsevol altre títol. 

■  De la responsabilitat civil que directa, solidàriament o subsidiària pogués imputar-se a ABSA 

pels danys causats per contractistes i subcontractistes amb ocasió dels treballs que efectuïn aquests 

últims per compte de la societat.  

■ La propietat d’obres o la titularitat de serveis públics, l’execució o gestió dels quals es realitzi 

de manera directa per la pròpia societat o quan s’encarregui a tercers en qualitat de contractistes, 

sempre i quan fossin declarats insolvents i no existís una assegurança de responsabilitat civil per cobrir 

els danys ocasionats. 

En aquesta cobertura resten incloses les reclamacions derivades de danys ocasionats a conduccions 

aèries i subterrànies (cables, canals, canonades d’aigua, de gas i altres similars), amb motiu de treballs 

de qualsevol mena, sempre que s’hagi obtingut, prèviament al començament dels treballs, la 

informació de les oficines competents sobre la situació i direcció de les conduccions i el resultat de la 

mateixa s’hagués comunicat als responsables de les obres, per tal de que puguin prendre les mesures 

de seguretat necessàries i, en el cas d’ocasionar-se un dany, s’haurà de comunicar immediatament a 

l’empresa afectada, excepte les urgències. 

■ La titularitat, gestió o explotació d’instal·lacions mecàniques o elèctriques. 

■ La contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta contaminació sigui accidental, 

sobtada i imprevista, incloent les despeses de neteja. 

■ Els danys ocasionats a efectes propietat del personal de la societat (roba, mobiliari, vehicles) 

guardats o situats dins deis recintes del llocs de treball. 

■ Els danys causats a tercers per actuacions del personal d’ABSA en l’exercici de la seva actuació 

professional per compte d’aquesta. 
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■ Els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de fenòmens naturals, llevat dels 

que constitueixin un supòsit de força major. 

■ Els danys i perjudicis causats a tercers (inclosos els empleats de l’assegurat), per l'incompliment 

de les obligacions de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de protecció 

de dades de caràcter personal vigent. 

 

S’admetran les exclusions habituals del mercat assegurador per aquest tipus de garantia. 

En el cas que les responsabilitats resultin declarades com a conseqüència de l’exercici d’accions 

judicials, serà indiferent per a la efectivitat de la cobertura l’àmbit o naturalesa de la jurisdicció que en 

conegui, sigui civil, penal, contenciosa-administrativa, social, o, en el seu cas, qualsevol altra. 

 

RISCOS EXCLOSOS 

No estan cobertes sota cap garantia atorgada en el present contracte, les responsabilitats civils 

derivades de: 

▪ Danys intencionats o deguts a mala fe de l’assegurat o persona de la que ha de respondre, danys 

previsibles i danys coneguts per la part asseguradora al subscriure el present contracte, així com 

els danys que tinguin el seu origen en una infracció o incompliment voluntari de les normes 

legals. 

▪  Danys ocasionats per no respectar o reduir les condicions de seguretat, control i/o assajos o 

quan l’assegurat no posseeixi les autoritzacions, llicències, permisos, títols o qualsevol altre 

requisit obligatori per el desenvolupament de l’activitat assegurada, així com els danys 

ocasionats sota la influència de qualsevol droga o es estat d’embriaguesa. 

▪ Danys causats per assajos o usos de tècniques experimentals i/o prototips. 

▪ Danys causats per la inexecució total o parcial de compromisos contractuals, el retard o 

demora, així com les despeses efectuades per corregir, repara o reiniciar una prestació mal 

executada o per prevenir un dany. 

▪ Sancions, penalitzacions i/o multes (inclosos “punitive damages” i “exemplary damages”) en les 

que incorri directament l’assegurat i/o qualsevol altre persona o tercer, així com les fiances que 

s’imposin per aquestes causes i les conseqüències de l’impagament. 
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▪ Danys per fets de guerra o internacional, vaga, motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmol 

i inundacions i altres riscos o events extraordinaris objecte de cobertura pel Consorci de 

compensació de seguros. 

▪ La paralització de qualsevol tipus de tràfic per carretera, aeri, marítim, fluvial, ferroviari i altres; 

així com de les seves instal·lacions i/o serveis. 

▪ Danys derivats de qualsevol risc aeri, marítim o ferroviari, així com els danys causats per o a 

qualsevol nau o producte destinat a la navegació aèria, marítima o ferroviària. 

▪ Queda a més exclòs d’aquest contracte d’assegurança, qualsevol reclamació per responsabilitat 

mediambiental basada en la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, 

i normativa de desenvolupament, que fora exigida o exigible per part de l’Administració Pública. 

▪ Danys soferts pels béns, mobles o immobles, que, per qualsevol motiu (depòsit, lloguer, ús, 

reforma, reparació, instal·lació, manipulació, transformació, transport o altre) es trobin en 

poder de l’assegurat o de persones de qui aquest sigui legalment responsable. 

En el cas de la realització d’obres de reforma, reparació o instal·lació en recintes propietat de 

tercers, la present exclusió s’aplica únicament als béns sobre els que estigui operant 

directament l’assegurat en el moment de que succeeixi el sinistre i que constitueixi l’objecte 

directe de l’activitat assegurada. 

▪ Danys que hagin de ser objecte de cobertura per una assegurança obligatòria, excepció feta de 

l’activitat objecte d’assegurament per la present pòlissa, sempre que la referida activitat estigui 

sotmesa a un assegurament o cobertura obligatòria per la legislació vigent. Només en aquells 

casos en que sigui necessari i això s’estableixi en la/es referida/es legislacions, es farà menció 

expressa de l’assegurança obligatòria. 

▪ Danys ocasionats per asbestosis o qualsevol altre malaltia deguda a l’amiant o a productes que 

el continguin, el moho tòxic o qualsevol altre fong, així com silicosis i legionel·la. 

▪ Danys derivats de malalties derivades de qualsevol virus de la grip, del contagi de la 

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o de qualsevol altre malaltia infecciosa d’origen 

animal, així com els danys que tinguin el seu origen en l’extracció, transfusió, manipulació, 

emmagatzematge i/o conservació de sang o plasma sanguini o en l’adquisició, transmissió o 

contagi del Síndrome de Inmunodeficiència Adquirida (SIDA). 

▪ Danys morals, descrèdits o pèrdues d’estimació. 
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▪ Danys per fusió o fisió nuclear, radiació o contaminació radioactiva. 

▪ Danys causats per organismes genèticament modificats, per camps electromagnètics o derivats 

de la nanotecnologia. 

▪ La Responsabilitat Desenal establerta en l’Art. 1.591 del Codi Civil i en la Llei 38/99 d’Ordenació 

de l’Edificació (L.O.E) i de les disposicions que la desenvolupin. 

▪ Danys causats pel transport, emmagatzematge, manipulació i/o simple tinença de mercaderies 

perilloses, materials, substàncies o gasos corrosius, tòxics, inflamables i/o explosius. 

▪ Danys causats per la pràctica de les activitats següents: 

o Focs artificials 

o Tancaments, capeas o animals solts 

o Caça i/o pesca 

o Esports aeris, aquàtics, subaquàtics, de muntanya, d’escalada, d’espeleologia, del 

motor, d’acrobàcia, de combat, arts marcials o qualsevol altre tipus d’esport perillós. 

o Esport en competicions, carreres, concursos i/o professionals. 

▪ L’activitat desenvolupada per l’empresa assegurada quan aquesta, ja sigui com activitat 

principal o complementària, es dediqui a la prestació de serveis professionals (tal i com estan 

definides en la garantia “RC Professional de Tècnics en Plantilla”) Aquesta exclusió no es 

contrària al què es disposa en la garantia específica d’aquesta pòlissa denominada 

“Responsabilitat Civil Professional de Tècnics en Plantilla”. 

▪ Danys causats amb motiu de l’ús i/o circulació de vehicles a motor, per fets de la circulació, 

quan aquests danys siguin objecte de regulació per la legislació vigent sobre ús i circulació de 

vehicles de motor. 

▪ Perjudicis no consecutius, entenent-se per tals, les pèrdues econòmiques que no siguin 

conseqüència directa de un dany personal o material, així com aquelles pèrdues econòmiques 

que siguin conseqüència d’un dany personal o material no cobert per la pòlissa; llevat si s’ha 

contractat expressament la garantia addicionals de “Responsabilitat Civil Directius” (perjudici 

financer i despeses) o “Perjudici No consecutiu”, o “Perjudicis Purs o Perjudicis Patrimonials 

Primaris”; en aquest cas, la pòlissa cobrirà aquests perjudicis conforme la cobertura que s’hagi 

establert sota la contractació de dites garanties. 
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5.- FIANÇA I DEFENSA JUDICIAL 

La defensa judicial s'entendrà referida a tots els col·lectius assegurats definits a la clàusula segona 

d’aquest plec i derivats de la responsabilitat civil coberta per l’assegurança. 

 

L’assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per a plets que siguin necessaris a favor 

dels advocats i procuradora designats. 

 

1. Quedaran compreses les següents garanties: 

a)La defensa de l’assegurat en els procediments jurídics de qualsevol tipus, inclosos els 

criminals, encara que abans s’hagin liquidat les responsabilitats civils. 

b)La constitució de la fiança que en causa judicial penal se’ls exigís per assegurar la seva llibertat 

provisional. 

c)La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i penal) els fos demandada 

com a garantia de les responsabilitats pecuniàries. 

Queda expressament coberta la imposició de fiances que resultin de reclamacions per 

presumptes actuacions doloses, sempre i quan una vegada demostrada l'actuació dolosa, 

l’assegurat reemborsi l’import de l’esmentada fiança. 

d)El pagament de totes les despeses inicials que, sense constituir sanció personal, 

sobrevingueren com a conseqüència de qualsevol procediment judicial de caràcter civil i 

criminal que els seguís. 

e)Defensa suplementària de la responsabilitat civil:  

  ■ Explotació   Límit màxim 6.000,00 € 

  ■ Patronal   Límit màxim 6.000,00 € 

 

2.  Tots els pagaments que hagi de realitzar la companyia, tant en virtut d’aquesta garantia, com 

de la pòlissa, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada que s’estableix en la 

clàusula sisena d’aquest plec. 
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6.- CAPITAL ASSEGURAT 

La suma màxima assegurada per sinistre i anualitat per a totes les garanties no podrà ser inferior a 

3.000.000,00 €. S’estableix un sublímit per víctima i/o perjudicat i/o lesionat per la garantia de 

responsabilitat civil patronal no inferior a 450.000,00 €. 

 

7.- FRANQUÍCIA 

S’entendrà per franquícia la quantia de diners que com a màxim i per tots els conceptes 

(indemnitzacions, interessos i despeses) correspondrà desemborsar a ABSA en els pagaments a 

realitzar amb motiu d’un sinistre. 

S’estableix una franquícia de 500 € per sinistre. 

 

8.- ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

La garantia de l’assegurança s’estendrà i limitarà a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts 

en tots els països d’Europa, sempre que aquelles siguin reconegudes per tribunals espanyols, de 

conformitat amb la legislació espanyola o els tractats internacionals vigents. 

 

9.- ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA 

Es cobreixen, de conformitat amb la pòlissa, els danys ocorreguts a partir de les zero hores del dia de 

la signatura de la pòlissa i reclamats durant la seva vigència (si s’escau, inclosa la pròrroga) o durant els 

24 mesos posteriors al venciment o a la rescissió, si és el cas. 

Es considerarà com a data en què ha tingut lloc un sinistre la del fet generador de la primera 

manifestació del dany. 

 

10.- VINCULACIÓ A LES RESOLUCIONS DE L’EMPRESA MIXTA 

La presentació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis contra ABSA, 

suposarà la iniciació d’un procediment de responsabilitat patrimonial, La companyia serà citada com a 

part interessada per poder intervenir en l’expedient. 

Les resolucions que posin fi als procediments, incloses les relatives a terminació convencional, tindran 

caràcter vinculant per la companyia asseguradora.  
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En cas que la companyia entaulés negociacions bilaterals amb el reclamant i arribessin a un acord, la 

companyia restarà obligada a imposar al reclamant el desistiment ple davant d’ABSA, amb total 

indemnitat per aquesta. 

 

11.- PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ 

En el supòsit de sentència judicial ferma, la companyia abonarà, directament als perjudicats les 

quantitats que corresponguin, en els terminis i condicions que resultin adients per al compliment de la 

resolució judicial. 

En el supòsit que es tracti de reconeixement de responsabilitat per terminació convencional del 

procediment, la companyia abonarà la indemnització corresponent en els terminis legalment 

establerts.  

 

12.- COMITÈ DE SINISTRES 

Amb la finalitat de mantenir obert un canal permanent d’informació entre la companyia asseguradora 

i ABSA i agilitar el seguiment i tramitació dels sinistres que es vagin produint durant la vigència del 

contracte, es constituirà un comitè de seguiment format per representants de la companyia 

asseguradora, de la corredoria d’assegurances, si s’escau, i de la pròpia ABSA que es reunirà amb la 

periodicitat que les parts considerin oportuna. 

 

13.- OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT 

ABSA informarà a la companyia asseguradora sobre la naturalesa i circumstàncies deis riscos a cobrir, 

així corn de qualsevol fet que conegui que pugui agreujar-lo o variar-lo. Així mateix, ABSA posarà en 

coneixement de la companyia l'inici de litigis judicials que s’iniciïn contra ella sobre aquesta matèria. 

 

14.- DADES COMPLEMENTÀRIES 

S’acompanyen corn a annex al present plec de prescripcions tècniques les dades que reflecteixen, a 

títol enunciatiu, la sinistralitat enregistrada en el període 2015-2017 (Annex 1).  
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ANNEX 1 

 

 

 

SINISTRALITAT ENREGISTRADA EN EL PERÍODE 2015 – 2018 

 (DADES A 31/12/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINISTRES RECLAMATS  

  

Sota 

franquícia 

 

Sobre 

franquícia 

 

 

TOTAL 

 

Imports 

pagats 

ANY 2015 4 6 10 4.849,53 

ANY 2016 6 2 8 20.630,08 

ANY 2017 1 0 1 1.008,37 

ANY 2018 2 2 4 86,35 

ANY 2019 0 0 0 0 


