
      PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
SELECCIÓ D’ADJUDICATARI EN FUNCIÓ DE DIVERSOS CRITERIS  PER 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINARIA PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS 
D’ASSEGURNAÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL ( 
PATRIMONIAL I PATRONAL) DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTONÒMOMS.   
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte de la licitació, la contractació per l’Ajuntament de Manacor d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil,  patrimonial i patronal, d’acord amb les 
condicions que s’especifiquen en el present plec, i en el plec de prescripcions 
administratives, les quals tenen la consideració de cobertures mínimes. 
L’assegurança contractada garantirà les conseqüències econòmiques derivades de la 
responsabilitat civil i patrimonial d’acord amb l’ordenament jurídic vigent, per danys 
corporals, materials i perjudicis econòmics consecutius o no, causats a tercers en 
l’exercici de la seva activitat assegurada.    
 
Queda inclosa dins aquesta pòlissa la responsabilitat patronal. 
 
S'adjunta com annex informe de sinistralitat de responsabilitat patrimonial dels darrers 
dos anys. 
 
2.- DEFINICIONS. 
 
ASSEGURAT: 
Té la qualitat d’assegurat: 
La Corporació, els seus representants, directius, membres de la Corporació, funcionaris, 
empleats, dependents, i en general, el personal al seu servei en l’exercici de les seves 
funcions. La condició d’assegurat s’aplicarà a tot el personal que presti el seu servei per 
als organismes citats, qualsevol que sigui la seva relació de dependència laboral o 
administrativa, sempre que siguin remunerats pels citats organismes. També s’inclou el 
personal en pràctiques o en formació, autoritzats per l’Ajuntament o que realitzin 
tasques en benefici de la comunitat. 
Els membres de la comissió de festes organitzades per la Corporació, en la seva activitat 
d’organització i desenvolupament de festes, així com els professors, monitors, 
voluntaris i demés personal en pràctiques o que ajudi, col· labori o dirigeixi les activitats 
culturals, recreatives i assistencials patrocinades o promogudes per la Corporació. 
Així mateix es consideren assegurats els organismes autònoms que existeixi en el 
moment d’entrada en vigor del contracte i els que es constitueixin o modifiquin en un 
futur, i altres entitats dependents. 
En l’actualitat els organismes autònoms són: 

- Escola Municipal de Mallorquí 
- Patronat Municipal d’Esports 
- Institució Pública Antoni Maria Alcover 
- Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor     

 
 
 



TERCER:  
Tindran la consideració de tercers als efectes d’aquest contracte: 

a) Qualsevol persona física o jurídica distinta del contractant de l’assegurança i 
dels assegurats. 

b)  Els assegurats  en la seva qualitat  d’usuaris  dels serveis prestats  per 
l’Ajuntament de Manacor. 

c) Els assegurats respecte  a la responsabilitat civil patronal  o  professional.  
  
PÒLISSA: 
El document que conté las condicions reguladores de l’assegurança.  
Formen part integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen per aquesta contractació, així com les “clàusules 
especials” i les “actes” o “suplements” que s’emetin a la mateixa per complementar-la o 
modificar-la  
 
 
DANYS I PERJUDICIS INDEMNITZABLES: 
Seran indemnitzables per aquesta pòlissa  els danys: 

- Corporals: les lesions, malalties o mort soferta per persones físiques. 
- Danys materials: la destrucció, deterioració o pèrdua de coses o animals. 
- Perjudicis: la pèrdua econòmica conseqüència directa  de danys corporals  o 

materials coberts per la pòlissa, soferts  per el reclamant de dita pèrdua. 
 
SINISTRE: 
Tot fet que hagi produït un dany del que pugui resultar legalment responsable 
l’assegurat, sempre que sigui objecte d’aquest contracte d’assegurança i posi en joc les 
garanties  de la pòlissa  de conformitat  als termes i condicions pactades. 
Es considerarà com un sol i únic sinistre la successió de fets o circumstàncies que es 
derivin d’un mateix origen o igual causa, amb independència del nombre de perjudicats 
i reclamacions formulades  i nombre de professionals implicats. 
 
LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ 
Quantitat màxima de la qual respondrà l’Assegurador per la suma de totes les 
indemnitzacions i despeses per sinistre sigui quina sigui  el nombre de cobertures 
afectades i el nombre de víctimes o perjudicats. 
 
LÍMITS: 

a) límit per anualitat: quantitat màxima  a càrrec de la companya asseguradora  per 
la suma de totes les indemnitzacions   a cada termini de  l’assegurança, amb 
independència que sigui consumida o no amb un o varis sinistres, entesa per 
termini de l’assegurança el compres des de la data d’efecte fins a la  mateixa 
data de l’any següent. 

b) Límit per sinistre: la quantitat màxima a càrrec de la companyia asseguradora 
per la suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses  corresponents a 
un sinistre.  

 
 
3.- GARANTIES 
 
3.1. Responsabilitat civil i patrimonial 



A títol enunciatiu però no limitatiu, queda coberta la responsabilitat civil i patrimonial 
atribuïble a l’Ajuntament per lesions produïdes a una persona física o jurídica en els 
seus béns o drets (inclòs els danys materials, corporals i els perjudicis) que siguin 
conseqüència de: 
 

• La derivada de l’actuació  dels serveis públics prestats. 
• De l’estat de conservació i manteniment de les distintes instal· lacions i mitjans 

materials (mobles o immobles) que utilitza l’Ajuntament, sigui quin sigui el seu 
títol, per al concret desenvolupament de l’activitat. 

 
• En qualitat de propietari, arrendatari o usufructuari de predis, solars, edificis, 

locals, tanques, semàfors, jardins i parcs públics, càmpings, instal· lacions 
socials, esportives, sanitàries, docents i similars. 

• Per  l’organització de tot tipus d’activitats (socials, esportives, culturals, 
festives...etc) 

• Danys derivats d’incendis, explosions, fums, gasos, olors, aigües, vapors, 
enfonsaments i/o despreniments de terrenys, sempre que tinguin caràcter 
accidental o súbdit i repetí. 

•  Per la tinència d’animals. 
•  Per l’execució de treballs de: 

 
- Manteniment i conservació de voravies, camins, carreteres, jardins i parcs. 
- Manteniment d’edificis i instal· lacions dependents de l’Ajuntament. 
- Xarxa de clavegueram, enllumenat públic, etc. de  competència municipal. 
- Manteniment i reparació de conduccions, canonades, etc. de  competència 

municipal. 
- Construcció d’edificacions i instal· lacions realitzades per personal adscrit a 

l’Ajuntament. 
 
Aquesta cobertura queda supeditada a que dits treballs siguin ordenats per l’Ajuntament 
i realitzats o executats pel propi personal. 
 

• Pel servei de vigilància i seguretat, així com els danys produïts per la utilització 
d’armes de foc. 

• De l’ús de vehicles a motor, en propietat o llogats per l’assegurat o per 
treballadors o ens dependents d’aquest. Aquesta cobertura actua en excés de 
qualsevol altre assegurança, sigui o no en nom de l’assegurat. 

• Del transport de mercaderies i béns en general, en mitjans terrestres i incloent 
operacions de càrrega i descàrrega. S’inclou la responsabilitat patrimonial de 
l’assegurat per la contractació d’empreses transportistes pel transport de béns 
propietat o baix arrendament o dipòsit de l’Ajuntament, així com el dany que els  
béns poden causar durant el seu transport. 

• Per a l’organització de colònies i altres activitats i campanyes similars, 
organitzades pels diversos serveis municipals. 

• Com a organitzador de festes públiques, com balls, fires, verbenes, festes 
taurines, activitats culturals (organització d’activitats d’oci i temps lliure: proves 
esportives, carreres, colònies infantils i vacances de la tercera edat que es 
desenvolupin a qualsevol punt del territori nacional espanyol; així com 
organitzades de festes amb amollada de coets, traques i focs artificials... Quan a 



aquests darrers, la pòlissa actuarà en excés de la garantia que tingui contractada 
l’empresa pirotècnica encarregada de l’amollada). 

• La responsabilitat que directa, solidària o subsidiària pogués correspondre   a 
l’assegurat pels danys causats per contractistes, subcontractistes i, en general, 
qui actuï per compte de l’assegurat sense relació de dependència laboral. 

• Per tinença i ús d’instal· lacions mecàniques de càrrega i descàrrega, maquinària, 
eines i utillatge, així com vehicles industrials i maquinària autopropulsada 
sempre que no tinguin una assegurança pròpia. 

• Per l’actuació del cos municipal de Policia. 
• Per  l’activitat realitzada pel personal voluntari de Protecció Civil. 
• Per la gestió del cementiri municipal. 
• Per la propietat, gestió i/o explotació d’aparcaments, escorxadors, mercats 

municipals, centres d’ensenyament, poliesportius, piscines municipals, etc. 
• Per danys conseqüència de la propietat de les senyals de trànsit i semàfors. 
• Pels danys produïts per les instal· lacions destinades a distribució general i preses 

d’aigua i clavegueram, quan dits danys tinguin el seu origen en la caiguda, 
avaria o ruptura d’aquelles. En aquest sentit, s’entén per preses les derivacions 
que parteixen de la línia general de distribució i es prolonguen fins la clau comú 
de pas instal· lada a l’entrada de cada immoble. Aquesta pòlissa actuarà en excés  
de la garantia que tingui contractada l’empresa concessionària de l’aigua, en els 
nuclis de població a on existeix concessió. 

• Pels danys que es poguessin ocasionar a terceres persones com a conseqüència 
de la utilització de vehicles a motor per part dels  empleats de l’Ajuntament. 

• Danys causats o pèrdua a béns mobles o immobles que, per a ús o gaudi, 
manipulació, transformació, reparació, custòdia, dipòsit o transport hagin estat 
confiats, cedits o llogats a l’assegurat o bé es trobin baix la seva possessió o 
àmbit de control. 

• Qualsevol altre responsabilitat que derivi del funcionament normal o anormal 
del servei públic i no estigui expressament exclòs.  

• Les responsabilitats per danys causats, directa o indirectament, per qualsevol 
pertorbació de l’estat natural de l’aire, de les aigües terrestres, marítimes o 
soterranis,  del sòl i subsòl, i, en general, del mediambient, provocades per: 

- Emissions, vessaments, injeccions, dipòsits, fuites, descàrregues, 
escapaments, o filtracions d’agents contaminants. 
- Radiacions, renous, vibracions, olors, calor, modificacions de la 
temperatura, camps electromagnètics o qualsevol altre tipus d’ones. 
-  Fums tòxics o contaminants originats per incendi o explosió. 

 
3.2 Responsabilitat civil per a danys patrimonials purs. 
 
Responsabilitat civil de danys patrimonials purs. Perjudicis patrimonials primaris 
degudament acreditats, causats involuntàriament a tercers, que no siguin el resultat d'un 
dany personal i material previ, o bé siguin soferts per un altre tercer que no hagi 
suportat directament aquests danys corporals o materials, però sempre que es deguin a 
un fet generador de caràcter accidental, extraordinari i aleatori i que no siguin 
conseqüència del funcionament normal dels serveis públics, de les conseqüències del 
qual hagi legalment respondre l'assegurat conforme a dret.  
 
 



3.3 Responsabilitat civil subsidiària. 
 
S’entén per tal la que l’Ajuntament, i els seus Organismes autònoms  han d’afrontar, 
encara que no directament, per actes de terceres persones en connexió amb la seva 
pròpia activitat i, en concret: 
 
Responsabilitat de l’assegurat per danys que ocasionin a tercers els contractistes, 
subcontractistes, o empreses que treballen per compte de l’assegurat. 
Responsabilitat que pugui recaure sobre l’assegurat  com a conseqüència de l’ús de 
vehicles a motor propietat dels seus empleats o de tercers i utilitzats per a dur a terme 
tasques encomanades per l’Ajuntament. Aquesta cobertura funcionarà  en excés de la 
pòlissa de l’assegurança obligatòria sobre ús i circulació. 
 
3.4  Responsabilitat patronal 
 
S’entén per tal la responsabilitat atribuïble a l’Ajuntament que directa, solidària o 
subsidiàriament li pugui correspondre per accidents de treball  ocorregut en el 
desenvolupament del treball assegurat i soferts pel personal que tingui la condició 
d’assegurat.  Queda inclosa  la responsabilitat civil que li sigui exigida a l’assegurat pels 
accidents de treball soferts per contractistes, subcontractistes propis o aliens i personal 
dependents de tots ells. 
El límit establert per responsabilitat patronal en aquest plec s’entén que és per víctima. 
 
4- FIANÇA I DEFENSA CIVIL I DAVANT LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. 
 
Sempre i quan l’objecte de la reclamació estigui inclosa a les cobertures de la pòlissa, 
queda també garantida: 

- La constitució de les fiances judicials exigides per garantir les resultes civils del 
procediment. 

- Les costes judicials, que seran abonades en la mateixa proporció existent entre la 
indemnització que hagi de satisfer l’assegurat, d’acord amb el previst a la pòlissa 
i l’import total de la responsabilitat de l’assegurat en el sinistre. 

 
 
5. EXCLUSIONS 
 
Aquesta pòlissa no cobreix: 
 
a) Actes intencionats o realitzats amb mala fe, per l’assegurat o persona per la qual hagi 
de respondre, o bé derivats de la infracció o incompliment deliberat de les normes 
legals. 
b) Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o tumult popular, terrorisme, 
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris. 
c) El pagament de sancions i multes de qualsevol tipus. 
d) Sinistre, la quantia indemnitzatòria del qual sigui inferior a la quantitat estipulada en 
la pòlissa com a franquícia. 
e) Responsabilitats per danys causats amb motiu de l’ús i circulació de vehicles a motor, 
quant aquests danys siguin objecte de regulació per la normativa sobre l’assegurança de 
responsabilitat civil obligatòria en la circulació de vehicles a motor. 



f) Danys per reacció o radiació nuclear o contaminació radiactiva de qualsevol tipus, 
sigui o no recollida en la legislació específica d’aquesta matèria. 
g) Reclamacions per danys causats per qualsevol artefacte o aeronau destinat a la 
navegació aèria o per danys causats a aquells. 
h) Obligacions assumides en virtut de pactes o acords, que no serien legalment exigibles 
en cas de no existir tal acord. 
i) El rescabalament dels danys materials causats a béns dels empleats i personal 
depenent de l’assegurat. 
j) El transport, emmagatzament i distribució de matèries perilloses (tòxiques, 
explosives, corrosives, inflamables i combustibles). 
k) Danys causats amb motiu d’alteracions de l’ordre públic. 
l) La infidelitat de les persones per les quals l’assegurat hagi de respondre. 
m) La responsabilitat civil directa de totes aquelles persones físiques o jurídiques que 
efectuïn per compte i ordre de l’organisme assegurat ( contractistes i subcontractistes) 
qualsevol tipus d’explotació industrial, obres, serveis, activitats docents o professionals, 
tals com a treballs de construcció o manteniment d’instal· lacions, organització d’actes 
públics, pirotècnia, venda de mercats, recollida o tractament de fems i deixalles i 
activitats similars. 
n) Danys soferts per les obres i instal· lacions promogudes o en las que hagi intervengut 
assegurat o bé hagi exercit la seva activitat professional com a autor del projecte, 
director o supervisor, o que –en general- constitueixin l’objecte dels treballs 
desenvolupats per aquest, ja sigui durant la seva execució o una vegada lliurades. 
o) Reclamacions derivades de danys soferts per les persones que participen de forma 
activa en el desenvolupament d’espectacles taurins tradicionals (tancades, amollada de 
bèsties, ...) ja siguin professionals o aficionats. 
p) Per la tinença de preses, embassaments i similars. 
 
6. ÀMBIT TEMPORAL DE LA PÒLISSA 
 
L’interès de l’assegurat quedarà garantit per danys i perjudicis que hagin tingut lloc 
durant la vigència del contracte i la reclamació dels quals sigui comunicada a 
l’Ajuntament de Manacor: 
 - Si la pòlissa continua en vigor, en qualsevol moment de la vigència, amb els 
límits legals de prescripció i caducitat de l’acció aplicables. 
 - Si la pòlissa es rescindeix o ha vençut com a màxim dins als 36 mesos següents 
a la data de rescissió o venciment, però sempre dins els límits legals de prescripció i 
caducitat de l’acció aplicable. 
          - En el cas que s’hagi iniciat un procediment judicial, fins que aquest s’hagi resolt 
o esgotat la via judicial. 
 
7. ÀMBIT GEOGRÀFIC 
 
La cobertura de la pòlissa solament empara reclamacions formulades davant la 
jurisdicció espanyola per fets ocorreguts a Espanya, que es tradueixin en 
responsabilitats o altres obligacions imposades d’acord amb les disposicions legals 
vigents en el territori espanyol. 
 
 
 
 



9- CAPITALS ASSEGURATS 
 
Capital màxim anual assegurat: 2.000.000 euros. 

- Límit d’indemnització per sinistre: ..................1.200.000€. 
- Límit anual per a danys patrimonials purs ( clàusula 3.2 d'aquest plec): 500.000€  
- Límit per responsabilitat patronal( víctima)........500.000€. 

         
 
 
10.- FRANQUÍCIA 
S’estableix una franquícia màxima de 1.000 euros, per sinistre. 
 
 
11.- OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT I DE LA COMPANYIA 
ASSEGURADORA. 
 
L’assegurat informarà a la Companyia asseguradora sobre la naturalesa i les 
circumstàncies dels riscos a cobrir i de la tramitació de les reclamacions que se 
segueixin per via administrativa, així com els litigis judicials que s’iniciïn contra ell en 
matèria objecte de l’assegurança. 
La companyia asseguradora acceptarà les resolucions fermes dictades per l’Ajuntament 
de Manacor en via administrativa relatives a reclamacions de responsabilitat 
patrimonial, així com les que recaiguin en via judicial. 
La companyia asseguradora no podrà arribar a acords amb reclamants sense la seva 
prèvia comunicació i ratificació per part de l’Ajuntament de Manacor. 
 
 
12. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE SINESTRES. 
 
L’Ajuntament de Manacor  disposarà d’un mes, des de la data d’incoació de l’expedient 
de responsabilitat patrimonial per notificar el sinistre a la companyia asseguradora, de 
totes aquelles reclamacions susceptibles de ser cobertes per la pòlissa objecte d’aquesta 
contractació. També  l’Ajuntament  de Manacor notificarà les reclamacions de 
responsabilitat  patrimonial, que encara que no s’hagi incoat el procediment , es prevegi 
que el sinistre esta cobert  per la pòlissa. 
La companyia asseguradora podrà demanar totes les proves  i tràmits, durant la 
instrucció del procediment  que cregui convenient per determinar  si existeix 
responsabilitat de l’Ajuntament . 
La companyia disposarà d’un termini màxim de 2 mesos, des de las data de notificació 
del sinistre, per comunicar a l’ajuntament que el sinistre no està cobert per la pòlissa o 
de l’existència de possibles discrepàncies en la valoració.    
 
 
13. DURACIO I DIVISIBILITAT 
 
Aquest contracte tindrà una vigència de dos anys  prorrogable per un any més. 
 
 Aquest contracte vista la seva especialitat i especificitat no es fracciona en lots.   
 
 



 
 
 
 
14. PRESSUPOST  DEL CONTRACTE. 
 
Aquest contracte no està subjecte a IVA, d’acord amb l’article 20.1.16 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre. 
El preu màxim  del contracte és de  50.000,00 € per any . 
Aquest preu pot ser millorat a la baixa. 
 
Manacor, 6 de febrer de 2018. 
 
El TAE d’Organització i Tresorer. 
 
 
Valentí Valls Droguet 


