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C-3/2021 

 

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

D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL I CIVIL DE L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE 

BLANES,S.A. (LOT 3) 

 

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 mediambiental i civil per contaminació derivada de la seva activitat. Cal tenir 

present que no hi ha cap planta depuradora que depengui d’Aigües de Blanes, SA. 

 

S’adjunta Qüestionari amb la informació tècnica de les instal·lacions a assegurar (ANNEX 1)  

 

2.- DEFINICIONS 

1. Assegurats 

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. 

 

2. Dany 

Es considera contaminació a: 

■ Introducció o dispersió de matèries o substàncies en el sòl o l’aigua, que produeixin en la 

qualitat d’aquests medis un deteriorament que resulti perillós o perjudicial. 
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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 contaminació.  

Restarà garantida la responsabilitat mediambiental i civil. 

 

En general es contempla: 

     Cobertura als danys ambientals indemnitzables o per riscos imminents de causar-los 

     Danys a espècies i hàbitats protegits, sòls, aigües superficials o subterrànies, ribera del mar i a 

     les ries. 

     Despeses de reparació dels danys mediambientals 

     Despeses de restauració i neteja 

     Descontaminació del sòl 

     Responsabilitat civil per danys i perjudicis com corporals, materials i consecutius 

 

4.- RISCOS COBERTS 

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

constitució de fiances derivades de: 

■ Dany mediambiental i amenaça imminent de danys, segons queden respectivament 

definits ambdós conceptes en la Llei de Responsabilitat Mediambiental i normes 

concordants 

■ Danys i perjudicis a tercers 

Aquests riscos coberts, sempre que siguin causats per contaminació, comprenen: 

  MÒDUL A: Principal 

■ Danys a les espècies silvestres i hàbitats protegits, que produeixen efectes adversos 

significatius en els mateixos 

■ Danys a les aigües: que produeixen efectes adversos significatius en l’estat ecològic o 

químic de les masses d’aigua superficial o subterrània 

■ Danys a la riba del mar i de les ries: que produeixin efectes adversos significatius sobre 

la seva integritat física i adequada conservació o sobre la possibilitat d’aconseguir o 

mantenir el seu nivell de qualitat adequat 
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■ Danys al sòl: contaminació del sòl, excepte la del sòl del centre assegurat, que generi un 

risc significatiu de què es produeixin efectes desfavorables per a la salut humana o pels 

recursos naturals esmentats en els punts anteriors 

 MÒDUL B: Opcional 

■ Danys corporals: mort, lesió corporal o qualsevol altre que vagi en detriment de la 

integritat física o la salut de les persones 

■ Danys morals que siguin conseqüència directa o immediata d’un dany corporal emparat 

per l’assegurança 

■ Danys materials: destrucció, deteriorament o pèrdua de coses o animals que pertanyin 

a persones concretes 

■ Perjudicis indemnitzables: les pèrdues econòmiques que són conseqüència directa dels 

danys corporals o materials soferts pel reclamant d’aquestes pèrdues i les pèrdues 

econòmiques per paralització o augment del cost de l’activitat que resultin 

necessàriament de les accions que sigui necessari emprendre pel compliment de la 

responsabilitat mediambiental objecte de cobertura. 

■ Modalitat de cobertura àmplia: Contaminació directament atribuïble a l’activitat assegurada i 

que es produeixi de forma accidental i aleatòria; és a dir, que sigui extraordinària i que no s’hagi 

generat de forma intencionada ni com a conseqüència normal de la possessió d’instal·lacions o 

equipaments al servei de l’activitat assegurada ni d’un fet previst i consentit. 

■ Modalitat de cobertura bàsica: per a les activitats que es contractin sota aquest modalitat, 

perquè la contaminació tingui la condició de contaminació assegurada caldrà que es compleixin els 2 

requisits següents: 

 ■ que es demostri quan ha començat l’emissió causant de la contaminació 

■ que, des del moment en què ha començat l’emissió, fins que es descobreixi de forma 

fefaent l’existència de la contaminació causada per la mateixa, hagi transcorregut un període 

no superior a 120 hores 

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. 
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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. 

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 jurídica i representació de l’assegurat en les reclamacions de responsabilitats 

civils cobertes per aquesta pòlissa. 

b) La constitució de la fiança que en causa judicial se’ls exigís per garantir tals 

responsabilitats. 

 

6.- CAPITAL ASSEGURAT 

MÒDUL A: 

■ Responsabilitat mediambiental per contaminació ......... 3.000.000,00 € 

■ Sublímit assegurat per despeses de prevenció .........    300.000,00 € 

MÓDUL B: 

■ Responsabilitat civil per contaminació  ......... 3.000.000,00 € 

■ Sublímit assegurat per treballador   .........    150.000,00 € 

■ Límit de despeses per defensa   .........      30.000,00 € 

 

- Cost màxim anual garantit en conjunt pel contracte si ocorren sinistres corresponents a varis 

centres i mòduls assegurats .......   6.000.000,00 € 

 

7.- FRANQUICIA 

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

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

realitzar amb motiu d’un sinistre. 

Les ofertes podran incloure franquícia no superior a 1.500,00 €. 
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8.- ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

La garantia de l’assegurança empararà aquelles reclamacions per danys que tinguin el seu origen en 

les instal·lacions d’ABSA i que es solucionin per via extrajudicial o davant dels tribunals dels estats 

membres de la Unió Europea i que es tradueixin en responsabilitats o altres obligacions imposades 

segons les disposicions legals vigents en el territori dels esmentats estats membres. 

 

9.- ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA 

L’assegurança garantirà els sinistres ocorreguts durant la vigència del contracte que es reclamin durant 

aquest període o fins a dos anys després de la cancel·lació de la pòlissa. 

 

10.- 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 en via administrativa, , la companyia 

abonarà la indemnització corresponent en els terminis legalment establerts. 

 

11.- 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. 

 

12.- 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. 
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13.- ACTIVITAT ABSA 

L'objecte de la societat és la prestació de serveis de competència municipal i l'exercici de totes les 

activitats relacionades amb l’aigua en la seva accepció mes amplia i construcció, reparació i conservació 

de tota classe d'obres. 

 

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. 

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. 

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. 
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14.- DADES COMPLEMENTÀRIES 

ABSA disposa de les certificacions ISO 9001:2015 sobre la gestió general i la ISO 14001:2015 sobre la 

gestió ambiental. 

S’acompanya corn a annex al present plec extracte de la documentació de la ISO 14001:2015 relativa 

a l’avaluació d’aspectes ambientals, tant en condicions normals com en condicions anormals o 

emergència: 

 Annex 1: 

- PR 7.2-02. Procediment avaluació aspectes ambientals. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Perspectiva cicle de vida 

dels processos operatius. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Grau de significació. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Dades. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Perspectiva cicle de vida 

dels processos operatius de les oficines. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Grau de significació oficines. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Dades oficines. 

 

Annex 2: 

- DOC-8.3.2-01. Actuació davant emergències Rev 1. 

- PR-8.3-02. Procediment actuació davant emergències. 

- R 7 2 2-02. Identificació i avaluació aspectes ambientals cv2 2019 – Condicions anormals o en 
emergència.. 
 

 


