
 

 

 

 

CORRECCIONS ALS PLECS 

 

 

PLEC TÈCNIC (LOT nº 1): Apartat nº 3 RESPONSABILITA TS ASSEGURADES 

On diu: 

 “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, immaterials i/o conseqüencials (compresos els danys morals o “pretium 
doloris”) derivats d’un dany material i/o corporal ocasionat a tercers, pel funcionament 
normal o anormal deis serveis que gestiona, de les instal·lacions o propietats de 
l’empresa, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent.  

Restarà garantida la responsabilitat civil i patrimonial de l’assegurat pels danys causats 
al patrimoni de tercers que no siguin conseqüència d’un corporal i/o material previ. Així 
mateix, restarà garantida la responsabilitat civil patronal i professional.” 

 

Hauria de dir: 

“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 deis serveis que gestiona, de les instal·lacions o 
propietats de l’empresa, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent.” 

 

PLEC TÈCNIC (LOT nº 1): Apartat nº 4 RISCOS COBERTS  

On diu: 

“Els danys i perjudicis causats a tercers (inclosos els empleats de l’assegurat) així com 
les sancions que les autoritats competents en matèria de protecció de dades puguin 
imposar a l’assegurat, per l'incompliment de les obligacions de protecció de dades de 
caràcter personal que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, el Reglament de seguretat 



deis fitxers automatitzats o qualsevol altre norma legal posterior que reguli aquesta 
matèria. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per 
danys morals (a l’honor, a la imatge, a la intimitat, etc.) i altres perjudicis que es puguin 
avaluar econòmicament soferts per un tercer.” 

Hauria de dir: 

“Els danys i perjudicis causats a tercers (inclosos els empleats de l’assegurat) així com 
les sancions que les autoritats competents en matèria de protecció de dades puguin 
imposar a l’assegurat, per l'incompliment de les obligacions de protecció de dades de 
caràcter personal que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de 
caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, el Reglament de seguretat 
deis fitxers automatitzats o qualsevol altre norma legal posterior que reguli aquesta 
matèria.” 

 

PLEC TÈCNIC (LOT nº 2): Apartat nº 7 REGULARITZACIÓ  DE LA PRIMA ANUAL 

On diu: 

“AGISSA comunicarà al contractista, al venciment de cada anualitat, les variacions totals 
dels valors de continent i contingut que s’hagin produït durant el període, amb la finalitat 
d’actualitzar les valoracions dels béns assegurats i la prima anual. L’esmentada 
regularització podrà afectar, com a màxim, al 20% del pressupost anual màxim de 
licitació.” 

Hauria de dir: 

“AGISSA comunicarà al contractista, al venciment de cada anualitat, les variacions totals 
dels valors de continent i contingut que s’hagin produït durant el període, amb la finalitat 
d’actualitzar les valoracions dels béns assegurats i la prima anual.” 

 

PLEC PRESCRIPCIONS PARTICULARS (LOT nº 2): DANYS MA TERIALS 

On diu: 

 “Millora de la suma assegurada a primer risc per a les garanties d’incendi, explosió, 
llamp i riscos extensius ...” 

 

Hauria de dir: 

“Millora de la suma assegurada per a les garanties d’incendi, explosió, llamp i riscos 
extensius ...” 

 

 

 

 

          Girona, 07 d’agost del 2017 


