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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
La contractació per part de l’ Ajuntament de Sant Celoni com a prenedor (en endavant, 
l’Ajuntament) d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les conseqüències 
econòmiques derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a motor. 
 

 
CLÀUSULA PRIMERA. Definicions 
 
Prenedors de l'Assegurança: Ajuntament de Sant Celoni 
 
Conductor: La persona que, legalment habilitada, i amb autorització del prenedor de 
l'assegurança, condueixi el vehicle ella mateixa o el tingui sota la seva custòdia o 
responsabilitat al moment del sinistre. 
 
Vehicle: Qualsevol element de transport apte per la circulació que es pugui desplaçar 
autònomament o enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per al trasllat de persones, 
animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre, naval o aèria. 
 
Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l'assegurança, formant 
part integrant de la pòlissa el Plec de Clàusules Administratives i el present de 
Prescripcions Tècniques d'assegurança de vehicles que regeixen per aquesta 
contractació. 

 

CLÀUSULA SEGONA. Objecte i cobertures 

La companyia asseguradora garantirà que tot vehicle automòbil de l’Ajuntament de 
Sant Celoni (annex 1 d’aquest Plec), matriculat i autoritzat a circular, estarà cobert, 
com a mínim, amb la Cobertura de les clàusula Tercera, fins i tot en el supòsit que per 
errada o omissió no s’hagués tramès la sol·licitud d’alta a partir d’una data 
determinada. Tot això, sense perjudici del dret de la companyia asseguradora a 
percebre les corresponents primes vençudes. 

 
CLÀUSULA TERCERA. Béns coberts i Garanties 
 
Les que es detallen en el llistat de la flota de vehicles com a mínim. 
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TURISMES, TOT TERRENY, FURGONETES, COMERCIALS I CAMIONS 
 

− Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria, en els termes expressats 
en la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de 
vehicles a motor. 

− Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària. 

− Protecció Jurídica (defensa jurídica i reclamació de danys) i fiances. 

− Accidents del conductor ( * )  

− Assistència en Viatge. 

− Trencament de vidres ( Inclosos vinils o retolacions) 

 
CICLOMOTORS, MOTOCICLETES 
 

- Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria, en els termes expressats 
en la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de 
vehicles a motor. 

- Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària. 

- Protecció Jurídica (defensa jurídica i reclamació de danys) i fiances. 

- Assistència en Viatge pels ciclomotors i motocicletes. 

- Accidents del conductor ( * )  

-  

RESTA DE LA FLOTA ( Tractors, Remolcs, Vehicles Industrials, etc...). 
 

- Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria, en els termes expressats 
en la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de 
vehicles a motor. 

- Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària. 

- Protecció Jurídica (defensa jurídica i reclamació de danys) i fiances. 

- Accidents del conductor ( * )  

Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana 
que sigui arrossegat per un vehicle de la flota, sempre i quan, el pes total 
d’aquest remolc o caravana no excedeixi de 750 kg i la seva matrícula 
coincideixi amb la matrícula del vehicle assegurat. 
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* Accidents del conductor inclou 

 - Mort: 30.000 € 
 - Invalidesa: 30.000 € 
 - Despeses de curació en centres concertats: il·limitada 
 - Despeses de curació en centres de lliure elecció: 6.000 € 

- Despeses de transport del conductor i acompanyants al seu domicili o a 
centres sanitaris 

 
 
CIRCULACIÓ PER PISTES FORESTALS: 
Es garanteix la circulació de vehicles per pistes forestals quan no es tracti de vehicles 
que habitualment circulen per aquest recintes 
 
CLÀUSULA QUARTA. Peritatges 
 
D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes d’Assegurances, el contractant podrà, 
en cas de sinistre, nomenar un perit perquè actui en el seu nom; en aquest cas, els 
honoraris del perit de l’assegurat seran a càrrec de l’assegurador. 

 
 

CLÀUSULA CINQUENA Cobertura de riscs extraordinaris 
 
S'indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de 
caràcter extraordinari, de conformitat amb l'establert a la normativa vigent. 
 
En el cas de sinistre emparat pel "Consorcio de Compensación de Seguros", 
l'assegurat s'obliga a donar-li avís de l’ocurrència del mateix i sol·licitar-li la 
corresponent indemnització. Malgrat tot, els asseguradors, podran lliurar a l'assegurat 
quantitats a compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al 
"Consorcio de Compensación de Seguros". 
 
Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la 
indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el "Consorcio de 
Compensación de Seguros", fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que 
estableix el seu reglament, sobre el pagament del sinistre. 
Tota indemnització que l'assegurat rebi del "Consorcio de Compensación de Seguros", 
el retornarà a l'assegurador fins l'import total lliurat per aquest. 

 
CLÀUSULA SISENA. Límit geogràfic 
 
Límit geogràfic dels vehicles automòbils. L’assegurança tindrà efecte i cobertura a: 
Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també: Andorra, Ciutat 
del Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino. 
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CLÀUSULA SETENA. Àmbit temporal 
 
Es cobreixen de conformitat a la pòlissa, els danys ocorreguts durant la vigència de la 
mateixa així com les reclamacions presentades per tercers tant durant la vigència 
d’aquesta pòlissa, com després del seu venciment segons normativa vigent. 

 
CLÀUSULA VUITENA. Tractament de flota 

El tractament de flota significarà la uniformitat en les condicions, prestacions i 
tractament de tots els aspectes que derivin d’aquest contracte. No obstant això, 
l’emissió de les pòlisses es realitzarà individualment per a què cada vehicle disposi de 
la seva corresponent documentació i rebut, o bé mitjançant una única pòlissa amb 
l’emissió dels certificats individuals per a cada vehicle. 

No es tindrà en consideració l’edat i/o antiguitat del permís de conduir dels treballadors 
de l’Ajuntament de Sant Celoni o persona autoritzada per aquest, per a la conducció 
dels vehicles de la flota, si bé el permís de conducció ha de ser en tot cas idoni 
respecte del vehicle a utilitzar. Tampoc es consideraran sota cap efecte, zones 
geogràfiques amb risc agreujat, etc. 

L’adjudicatari no podrà excloure o negar cobertura a cap vehicle amb independència 
del tipus, categoria o ús, qualsevol que siguin les circumstàncies que ho puguin 
recomanar. 

 
CLÀUSULA NOVENA. Altes i baixes 

En el cas d’altes es calcularà el preu des de la data d’alta fins el proper venciment 
anual de 01 d’Abril, de forma proporcional als dies de cobertura, abonant-se el 
corresponent import. 

En el cas de baixes es calcularà el preu des de la data de baixa fins el proper 
venciment de 01-04, de forma proporcional als dies que no es presta cobertura, 
retornant-se el corresponent import per part de la companyia asseguradora. 

 
CLÀUSULA DESENA. Sinistres 

Es realitzarà una gestió de sinistres que permeti conèixer les causes de la sinistralitat 
amb la finalitat de proposar mesures per a reduir-la i estudiar altres alternatives 
d’assegurament. 

 
CLÀUSULA ONZENA. Data, efectes i durada del contracte 

Les pòlisses contractades tindràn efecte el 01-04-2016 
No obstant, si les pòlisses actuals tinguessin un venciment diferent, s’anirien donant 
d’alta a la pòlissa adjudicada per aquest concurs a mida que vagin vencent i fins al 01-
04-2017. Arribada aquesta data, es renovaran anualment. 

Al final d’aquest plec hi ha el quadre de venciments 
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CLÀUSULA DOTZENA. Gestió de la pòlissa 
 
1. L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 48 hores següents a la data d’efecte 
de la pòlissa la carta de garantia provisional per la qual accepta les condicions 
establertes en aquest plec, i ha de facilitar a l’Ajuntament de Sant Celoni la pòlissa 
definitiva dins del primer mes a partir de la data en què entra en vigor l’assegurança 
contractada. 
 
2. L’entitat adjudicatària haurà de facilitar la informació de sinistralitat següent: 
 

- El número de referència del sinistre. 
- La valoració del sinistre, on ha de figurar i l’import de la indemnització. 

 
3. En el cas que s’hagin comunicat suplements, les noves altes de béns objecte 
d’aquesta cobertura de flota de vehicles s’han d’ajustar a les cobertures indicades en 
aquest plec . 
Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes, l’entitat adjudicatària haurà 
d’aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per formalitzar la proposta 
econòmica d’aquesta contractació. 
 
4. L’Ajuntament té nomenat mediador d’assegurances vers les entitats asseguradores 
amb les quals contracti les pòlisses d’assegurances objecte d’aquest plec a  FERRER 
& OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL. La presentació de les 
ofertes per part de les entitats asseguradores comporta el reconeixement de 
l’esmentat mediador en el contracte d’assegurança resultant. 
 
 
CLÀUSULA DOTZENA. Relació amb les condicions generals 

 
Queden anul·lades i sense valor ni cap efecte totes aquelles estipulacions i clàusules 
incloses en les condicions generals del contracte que s’oposin, limitin o contradiguin 
les particulars mecanoscrites contingudes en aquest plec i/o no s’ajustin al contingut 
de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança i modificacions 
posteriors. 
 

Sant Celoni, 8 de febrer de 2016 
Tècnica de l’àrea d’Economia 
Roser Puig i Calvet 
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ANNEX 1 
 
AUTOMÒBILS AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
Matrícula Vehicle Venciment  

E-0352DXW 
NISSAN CABSTAR TL110.45/TL45-2 -PLOMA, 
VOLQUET 01/04/2016 

R-1358BBK REMOLC EM-2 01/04/2016 
E-1819BZN NISSAN CABSTAR E TL110.35 VOLQUET 01/04/2016 
B-2255-SZ CAMIO NISSAN L-35/1-VOLQUET 01/04/2016 
E-2379FMK NISSAN KUBISTAR 1,5 DCI PRO+82 01/04/2016 
E-2692JBT NISSAN CABSTAR NT 400 01/04/2016 
E-2814GYM NISSAN NV200 M20M/H01 01/04/2016 
E 3330FGK NISSAN FURGONETA kubistar X76VDI/15   01/04/2016 
E-3448CMM NISSAN PICK UP 2.5  01/04/2016 
E-5353JBC RENAULT ZOE  01/04/2016 
B-7120-UP NISSAN MICRA 1.0 L  01/04/2016 
E-7462DMG SUZUKI SCOOTER AN400 01/01/2016 
E-7535GSC NISSAN CABSTAR -VOLQUET 01/04/2016 
E-7590BFG PEUGEOT PARTNER FG.170 01/04/2016 
E-7618DFW NISSAN CABSTAR -CISTELLA 01/04/2016 

E-7967HWZ 
RENAULT KANGOO EXPRESS 1,5 DCI 
CONFORT  01/04/2016 

E-8015GGV SUZUKI GRAND VITARA JT/D44V 01/04/2016 
E-8074GLL NISAAN CABSTAR 110.35 D-CAB C-AB M. 01/04/2016 
B-8194FJG NISSAN PATHFINDER B51 /C06 01/04/2016 
E-8339 FMK PEUGEOT 807 2,0  ST PACK 01/04/2016 
E-8644CHP OPEL ZAFIRA ELEGANCE  01/04/2016 
E-8876FFZ SUZUKI SCOOTER AN400 01/04/2016 
E-9033BHX TOYOTA LAND CRUISER GX 01/04/2016 
B-9352-SU CAMIO NISSAN TRADE 100-CISTELLA 01/04/2016 
B-9388-WU PEUGEOT 306 5P XR HDI 01/04/2016 
 
  


