PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PEL SERVEI D’ASSEGURANCES DELS VEHICLES
D’AIGÜES DE BLANES S.A.

EXPEDIENT: C-5/2022

Plec de Prescripcions Tècniques. Expedient núm. C-5/ 2022

1

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present Plec de Condicions Tècniques té per objecte la subscripció, per part d’Aigües de Blanes,
S.A., d’una pòlissa que cobreixi els riscos derivats de l’ús i circulació dels vehicles a motor, motos,
turismes, vehicles industrials, remolcs i/o qualsevol altre vehicle propietat d’ABSA, S.A., segons es
relacionen en l’Annex I, que la seva posta en circulació requereixi autorització administrativa
durant el període de vigència de l’assegurança, conforme a les condiciones que s’especifiquen en
el present plec, les quals tenen consideració de cobertures mínimes.
Codi CPV: 66514110-0 Serveis d’assegurances d’automòbils.
2. BENEFICIARI DE L’ASSEGURANÇA
Tindrà la condició de beneficiari de l’assegurança Aigües de Blanes, S.A.
3. ASSEGURAT
Seran coberts per la pòlissa d'assegurances els vehicles d'ús d’Aigües de Blanes i la responsabilitat
civil derivada de l'ús i circulació dels mateixos per part de les persones dependents i/o autoritzades
per Aigües de Blanes, S.A., per les quals hagin de respondre.
4. TERCERS
Tindran la consideració de Tercers, a l'efecte del contracte, qualsevol persona física o jurídica,
titular del dret a indemnització, que no estigui exclosa per Llei o pel contracte d'assegurança
aplicable.
A l'efecte del contracte actual, els vehicles assegurats tindran la consideració de tercers entre sí.
5. ÀMBIT GEOGRÀFIC
Les garanties d'aquest contracte s'estenen a tot el territori nacional i a aquells països inclosos en
el Certificat Internacional d'Assegurances.

Plec de Prescripcions Tècniques. Expedient núm. C-5/ 2022

2

6. CONDUCTORS
Els vehicles podran ser conduïts per qualsevol persona autoritzada per ABSA, en possessió de
llicència administrativa adequada al tipus de vehicle conduït, sense que es contemplin exclusions
ni s'apliquin recàrrecs o descomptes per edat i/o antiguitat del permís de conduir dels conductors.
7. ALTES I BAIXES I MODIFICACIONS DE COBERTURES
El present contracte, té caràcter obert, per la qual cosa permetrà modificar el nombre de vehicles
assegurats en qualsevol moment, mitjançant la notificació de les altes i baixes.
En el cas d'altes o baixes de vehicles, l'adjudicatari s'obliga a respectar el preu ofert per als
mateixos tipus de vehicles i garanties contractades durant cada anualitat d'assegurança.
En el supòsit d'alta de vehicles durant la vigència del contracte, la companyia asseguradora
quedarà obligada a assumir les garanties segons la tipologia de vehicle, mitjançant el cobrament
de la prima corresponent.
A ABSA, en funció de la diferència entre extorns i altes, realitzarà l'oportuna liquidació amb data
de 31 de desembre de cada exercici.
A l'efecte de regularització, el licitador haurà de desglossar la prima total per tipus de vehicle i grup
de garantia d'acord amb el que es preveu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
8. GARANTIES COBERTES / DESCRIPCIÓ COBERTURES
Amb caràcter de mínims, s'hauran de garantir els riscos que s'especifiquen a continuació i
distribuïts en els grups de vehicles que es relacionen en el citat Annex I, assenyalant que les
reparacions i reposicions de rètols, pintures especials, sistemes de senyalització d'emergència
lluminosos i sonors i, en general, accessoris fixos que siguin propis dels vehicles de la flota en funció
o activitat a la qual estan destinats estaran coberts.
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8.1. RESPONSABILITAT CIVIL DE SUBSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA (RCO)
La pòlissa garantirà fins als límits quantitatius vigents, (llei 21/2007, que modifica el text refós de
la Llei sobre responsabilitat Civil i segur en la circulació de Vehicles de Motor 8/2004 i que
transposa la V Directiva Europea d'Actuacions) l'obligació indemnitzatòria derivada dels
conductors dels vehicles ressenyats assegurats, per fets de la circulació en els quals intervinguin
aquests vehicles i dels quals resultin danys a les persones i/o als béns.
Aquesta obligació serà exigible a tenor del que es disposa sobre Responsabilitat Civil i Assegurança
en la Circulació de Vehicles de Motor, en la redacció donada:
•

per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió d'Assegurances Privades, i
la seva posterior actualització pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

•

per Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de
l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor.

8.2. RESPONSABILITAT CIVIL DE SUBSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA, AMB LÍMIT PER SINISTRE DE 50
MILIONS D’EURO, PER ESDEVENIMENT I EN EXCÉS DELS LÍMITS DE L’ASSEGURANÇA
OBLIGATÒRIA (RCV)
Per aquesta modalitat es garanteix el pagament de les indemnitzacions que, en virtut del que es
disposa en els articles 1.902 i concordants del Codi Civil i articles 116 i concordants del Codi Penal,
l'Assegurat o el Conductor autoritzat i legalment habilitat, s'hagi de satisfer a conseqüència de la
Responsabilitat Civil extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de la
circulació.
8.3. DEFENSA JURÍDICA, CONSTITUCIÓ DE FIANCES I RECLAMACIONS DE DANYS (DIR)
L'Assegurador s'obliga, dins els límits establerts en la llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les
despeses en què pugui incórrer l'assegurat a conseqüència de la seva intervenció en un
procediment administratiu, judicial o arbitral i a prestar-li els serveis d'assistència jurídica, judicial,
extrajudicial derivats de la cobertura de l'assegurança, a més de la indemnització per danys o
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perjudicis directes causats per terceres persones amb motiu de la circulació del vehicle segons el
ressenyat en les condicions particulars de la pòlissa.
L'Assegurador s'obliga a constituir, per l'Assegurat o el Conductor autoritzat, les fiances per a
garantir la seva llibertat provisional i les responsabilitats pecuniàries que els fossin exigides per
l'Autoritat Judicial, amb motiu d'accident cobert per la pòlissa.
Així mateix, quedarà garantit l'abonament de les despeses de reclamar en nom de l'assegurat al
tercer responsable, tant amistosa com judicialment, la indemnització pels danys i perjudicis
directes causats per dita tercera amb motiu de circulació del vehicle assegurat, havent l’Assegurat
d’atorgar poders i efectuar les designacions que siguin necessàries.
8.4. DANYS PROPIS (TOT RISC)
Quedaran coberts els danys que pugui sofrir el vehicle assegurat a conseqüència d'un accident
produït per una causa exterior, violenta i instantània, trobant-se el vehicle tant en circulació, com
en repòs o en curs de transport.
8.5. TRENCAMENT DE LLUNES (LLUNES)
Mitjançant aquesta cobertura es garanteix l'import de la reposició o reparació i les despeses de
col·locació de les llunes del vehicle assegurat en cas de trencament d'aquestes. S'entén per llunes
exclusivament el parabrises, llunes davantera i posterior i cristalls/vidres de finestres.
8.6. ROBATORI I DESPERFECTES PER ROBATORI (ROBATORI)
Mitjançant aquesta cobertura, l'assegurador s'obliga a indemnitzar a l'assegurat en cas de
sostracció il·legítima, per part de tercers, del vehicle assegurat. La indemnització serà del 100% del
valor de nou si el robatori es produeix durant els dos primers anys des de la matriculació del vehicle
i del 100% del valor venal del vehicle, si el robatori es produeix després dels dos anys.
En tot cas, si el sostret fossin peces que constitueixin parts fixes del vehicle, s'indemnitzarà el 100%
del valor de nou de la peça.
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8.7. INCENDI
Aquesta cobertura comprèn els danys que pugui sofrir el vehicle assegurat per incendi i explosió,
en tot cas amb independència de la voluntat del conductor/propietari, trobant-se el vehicle tant
en circulació, com en repòs com en curs de transport.
8.8. ASSISTÈNCIA EN VIATGE (AV)
L'abast d'aquesta garantia comprendrà:
•

Remolc del vehicle en cas d'accident i/o avaria des de qualsevol punt situat dins del territori
nacional, al taller designat per ABSA, amb un límit de despesa de 1.500 €.

•

Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell amb un límit de despesa de 2.000 €.

•

Reparació d'urgència en carretera quan sigui possible. Queden exclosos el cost de les peces
que fossin necessari substituir.

•

Servei als Assegurats en cas d'immobilització del vehicle per avaria o accident: Si el vehicle
no és reparable durant el dia i la durada prevista de la reparació és superior a 2 hores,
segons barem del constructor, l'assegurador pren al seu càrrec les despeses d'hotel fins a
un màxim de 80 € per nit i assegurat, amb un límit de 2 nits.

•

Servei als Assegurats en cas d'immobilització del vehicle per avaria o accident: Si el vehicle
quedés immobilitzat durant 48 hores i la reparació ha de durar 8 hores o més, segons
barem del constructor, l'assegurador posa a la disposició de cadascun dels assegurats que
viatjaven en el vehicle, un bitllet de tren o d'avió classe turista, o un vehicle de lloguer per
a tots ells amb un límit de 250 €.

•

Serveis als Assegurats en cas de robatori del vehicle: Si el vehicle robat no fos trobat en el
termini de 48 hores següents a la declaració del robatori a les autoritats competents, seran
aplicable les condicions establertes en els apartats precedents.
Aquesta garantia cobrirà des del quilòmetre 0 i estén el seu àmbit geogràfic a tot el territori
nacional.
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9. GARANTIES D’ACCIDENTS DEL CONDCUTOR (ACC)
•

Defunció: Capital mínim de 30.000 €.

•

Invalidesa Permanent Total: Capital mínim de 30.000 € (amb barem de parcials).

•

Assistència Medico-Farmacèutica: l'Assegurador pren al seu càrrec totes les despeses
d'assistència mèdic farmacèutica i hospitalària que es produeixin en el termini d'un any des
de l'ocurrència del sinistre amb quantia il·limitada en els Centres Concertats i amb un límit
de 3.000 € en els Centres no Concertats. Queda exclosa la cirurgia estètica.

10. ÀMBIT TEMPORAL
Es garantiran els sinistres ocorreguts durant la vigència de l'assegurança. Respecte al termini de
reclamació, s'atendrà el que s'estableix sobre terminis de prescripció en la Llei 30/95 de 8 de
Novembre sobre Responsabilitat Civil i Assegurança de Circulació de vehicles de motor i Reial
decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança obligatòria
de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor així com la Llei 50/1980 del contracte
d'assegurança.
11. GESTIÓ DEL PROGRAMA
11.1.

CERTIFICAT

Independentment de la pòlissa única, serà expedit un certificat per la companyia Asseguradora per
a cada vehicle (certificats individualitzats) en el qual s'especifiquin a més d'altres dades bàsiques
les garanties cobertes per l'Assegurador en cada cas concret.
No obstant això, les asseguradores que no tinguin integrat un sistema específic d'emissió de pòlissa
per flotes, podran presentar oferta en el sistema tradicional (pòlisses individuals), però prestant
una administració simplificada d'aquesta, que comportarà com a mínim, la gestió de cobrament
amb un sol document (factura i/o rebut) corresponent a l'import total de les pòlisses individuals.
Com a sistema de gestió del programa l'Asseguradora adjudicatària d'aquest contracte haurà de
delegar en la companyia mediadora que ABSA tingui contractada l'emissió dels certificats que es
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requereixin per part d’ABSA o bé es comprometrà a facilitar-los en un termini màxim de 12 hores
des de la comunicació de l'alta.
D'altra banda, les pòlisses constaran en el fitxer FIVA (Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats)
gestionat pel Consorci de Compensació d'Assegurances, en un termini màxim d'una setmana a
comptar des de l'efecte o renovació dels contractes.
11.2.

COMUNICACIÓ DEL SINISTRE (COMUNICAT D’ACCIDENT)

Els comunicats d'accidents s'emplenaran en els impresos establerts a aquest efecte comunicantse a l'Asseguradora per part del Mediador de la Pòlissa, mitjançant el corresponent enviament a
través del FAX, Correu electrònic o aplicació informàtica.
11.3.

PERITATGE

Es comunicarà a la companyia adjudicatària per telèfon, fax, e-mail o altres medis similars la
situació del vehicle sinistrat en els tallers designats per ABSA perquè procedeixin al seu peritatge
disposant d'un termini de temps que comprèn, des de la comunicació fins a les 14 hores de
l'endemà. Per al compliment d'aquest termini la Companyia asseguradora haurà de comptar amb
una xarxa pròpia de tècnics-perits que efectuaran visites diàries als tallers de reparació designats
per ABSA segons l'especificat en l'apartat següent. En cas de no comparèixer en aquest termini
ABSA queda habilitat per a ordenar els treballs de reparació devent la companyia adjudicatària
acceptar la valoració que podrà ser efectuada pels serveis tècnics d’ABSA, aplicant els preus del
mercat vigents en aquest moment.
11.4.

REPARACIONS

ABSA determinarà els tallers on es procedeixi a la reparació dels danys soferts pels seus vehicles.
La Companyia Asseguradora haurà de reconèixer-los com a “Tallers autoritzats per a efectuar
reparacions”.
ABSA es reserva el dret de supervisar les reparacions efectuades essent contrastats els peritatges
de la Companyia Asseguradora pels Serveis Tècnics d’ABSA.
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11.5.

PAGAMENTS

El pagament de les reparacions serà realitzat directament per la Companyia adjudicatària als tallers
i/o proveïdors intervinents en el termini no superior a 30 dies a comptar des de la finalització
completa d'aquesta.
11.6.

INFORMACIÓ DE SINISTRES

ABSA podrà requerir (en el moment que consideri oportú o necessari) per sí mateix o a través del
mediador de la pòlissa informe de l'Asseguradora en el qual se li indiqui l'estat de tramitació dels
accidents ocorreguts als vehicles emparats per la pòlissa.
En tot cas, trimestralment, l'adjudicatari d'aquest contracte, a través del mediador designat, haurà
de facilitar en suport informàtic (Excel) els següents continguts mínims respecte a la sinistralitat:
•

Data del sinistre.

•

Matrícula.

•

Número de pòlissa.

•

Garantia afectada.

•

Culpabilitat.

•

Pagaments realitzats.

•

Reserves.

•

Recobraments.

•

Situació i estat del sinistre.

•

Via judicial.

En cas de resolució, denúncia o incompliment del contracte la Companyia Adjudicatària vindrà
obligada a informar dels assumptes pendents i continuar la tramitació fins a la seva finalització,
segons el que s'estableix en el present Plec i en la legislació específica que regula l'Assegurança en
la Circulació de Vehicles de Motor.
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Quan existeixi conflicte entre la Companyia Asseguradora i tercers implicats, se sotmetrà
l'expedient del sinistre a informe dels Serveis Jurídics d’ABSA, els quals assenyalaran les directrius
a seguir en cada cas, obligant-se la Companyia Adjudicatària a actuar en conseqüència.
11.7.

FRANQUICIES

Només s'admetran franquícies en les condicions dels vehicles determinats en el Quadre 1 del
present Plec.
Es deduirà de la indemnització la franquícia contractada, que anirà a càrrec de l’assegurat.
12. DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució serà de 1 any des de la formalització del contracte, prorrogable amb caràcter
anual per 4 anys més.
13. PRESSUPOST
El preu màxim de la licitació serà de 22.925 € anuals, IVA exclòs.
El mètode per determinar l’import ha estat el de calcular els costos dels darrers anys per aquest
concepte i s’ha estimat un import presumible, corresponent als 22.925 € anuals, IVA exclòs.
El pressupost base de licitació no suposa una obligació de despesa per part de ABSA, atès que
aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del
contracte.
En tot cas, a l’adjudicatari no se li garanteix volum mínim de contractació, sense que tingui dret a
indemnització de cap tipus, sobre les variacions del consum estimat.

Blanes, abril de 2022
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MARCA
OPEL
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
NISSAN
RENAULT
MAN
PIAGGIO-VESPA
PIAGGIO-VESPA
PIAGGIO-VESPA
SCANIA
ISUZU

MODEL
CORSA
308
206
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
TERRANO II
MASCOTT
26364 FNLC TGA360
LIBERTY 125
VESPA
VESPA
G 450 B6x2*4NA
F11

MATRÍCULA
2047 JNY
3640 GTY
9519 DMX
2531 DVP
3115 GDC
5548 HWM
5614 GBJ
5881 FGG
6305 HPW
6307 HPW
8367 HDW
8371 HDW
GI6991BC
9193DKJ***
3174BYR****
5855FCM
1125GFS
9750FGF
PENDENT *
PENDENT **

PREU LICITACIÓ
1.350,00 €
TOT RISC AMB FRANQUICIA DE 500€+ASS. VIATGE
1.350,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
700,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
1.600,00 €
TERCERS+VIDRES+ROBATORI+INCENDI+ASS. VIATGE
1.800,00 €
TERCERS+ASS. VIATGE
375,00 €
TERCERS+ASS. VIATGE
375,00 €
TERCERS+ASS. VIATGE
375,00 €
TOT RISC AMB FRANQUICIA DE 1.000€+ASS. VIATGE
5.000,00 €
TOT RISC AMB FRANQUICIA DE 1.000€+ASS. VIATGE
4.000,00 €
22.925,00 €
TOTAL
COBERTURES

TOT RISC AMB FRANQUICIA DE 500€+ASS. VIATGE

* CAMIÓ PENDENT DE MATRICULACIÓ. EN PROCÉS DE FABRICACIÓ/CARROSSAT. QUAN ESTIGUI MATRICULAT, SUBSTITUIRÀ EL CAMIÓ MATRICULA 3174BYR
** CAMIÓ PENDENT DE MATRICULACIÓ. EN PROCÉS DE FABRICACIÓ/CARROSSAT. QUAN ESTIGUI MATRICULAT, SUBSTITUIRÀ EL CAMIÓ MATRICULA 9193DKJ
*** AQUEST CAMIÓ SERÀ SUBSTITUÏT PEL ISUZU MODEL F11, EN QUAN ESTIGUI MATRICULAT
**** AQUEST CAMIÓ SERÀ SUBSTITUÏT PEL SCANIA MODEL G 450 B6x2*4NA, EN QUAN ESTIGUI MATRICULAT

TIPUS
TURISME
TURISME
INDUSTRIAL
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
FURGONETA
TOT TERRENY
CAMIO RIGID P.M.A. 6 TN
CAMIO RIGID P.M.A. 26 TN
MOTOCICLETA 125 CC
MOTOCICLETA 123 CC
MOTOCICLETA 123 CC
CAMIO CUBA RIGID P.M.A. 26 TN 450 CV
CAMIO GRUA RIGID P.M.A. 11 TN 240 CV

LLISTAT DE VEHICLES ADSCRITS AL CONTRACTE D'ASSEGURANCES DELS VEHICLES D'AIGÜES DE BLANES, S.A.

ANNEX 1

PREU OFERTA
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

ANNEX 1: LLISTAT DE VEHICLES
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