
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA  
CONTRACTACIÓ PER PART DE L’EMPRESA D’AIGÜES DE 
GIRONA, SALT I SARRIÀ COM A PRENEDORA, DE CINC 
PÒLISSES D’ASSEGURANÇA (5 LOTS) QUE DONIN 
COBERTURA A DIFERENTS ÀREES DE RISC 
 
(Referència: AGISSA-03/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDEX 

Exp. Núm.: AGISSA-02/17 (Lot 1) .................................................................................................. 5 

1. OBJECTE ............................................................................................................................. 5 

2. DEFINICIONS ...................................................................................................................... 5 

3. RESPONSABILITATS ASSEGURADES ................................................................................... 5 

4. RISCOS COBERTS ............................................................................................................... 6 

5. FIANÇA I DEFENSA JUDICIAL .............................................................................................. 7 

6. CAPITAL ASSEGURAT ......................................................................................................... 8 

7. FRANQUICIA ...................................................................................................................... 8 

8. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA ................................................................................ 8 

9. ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA ................................................................................... 8 

10. VINCULACIÓ A LES RESOLUCIONS DE L’EMPRESA MIXTA ............................................. 8 

11. PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ .............................................................................. 8 

12. COMITÈ DE SINISTRES ................................................................................................... 8 

13. OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT .................................................................................... 9 

14. DADES COMPLEMENTÀRIES .......................................................................................... 9 

ANNEX 1 ...................................................................................................................................... 10 

Exp. Núm.: AGISSA-02/17 (Lot 2) ................................................................................................ 11 

1. OBJECTE ........................................................................................................................... 11 

2. BÉNS ASSEGURATS .......................................................................................................... 11 

3. RISCOS COBERTS (TOT RISC) ............................................................................................ 12 

3.1 Garanties bàsiques .................................................................................................. 12 

3.2 Garanties Especifiques ............................................................................................ 14 

3.3 Riscos extraordinaris ............................................................................................... 15 

4. VALORACIONS DE CONTINENT I CONTINGUT ................................................................. 16 

5. SUMES ASSEGURADES. FRANQUÍCIES ............................................................................. 16 

5.1 Sumes assegurades i franquícies per tipus de garanties ......................................... 16 

5.2 Sumes assegurades i franquícies per tipus de béns ................................................ 16 

6. CLÀUSULES ESPECIALS ..................................................................................................... 16 

6.1 Clàusula de valor a nou ........................................................................................... 16 

6.2 Àmbit territorial de cobertura ................................................................................. 16 

6.3 Comitè de sinistres .................................................................................................. 16 

6.4 Seguiment del contracte ......................................................................................... 16 

7. REGULARITZACIÓ DE LA PRIMA ANUAL .......................................................................... 16 

8. DEFENSA JUDICIAL ........................................................................................................... 17 

ANNEX 1 ...................................................................................................................................... 18 



3 
 

EXP. Num.: AGISSA-02/17 (Lot 3) ................................................................................................ 21 

1. OBJECTE ........................................................................................................................... 21 

2. ASSEGURAT ..................................................................................................................... 21 

3. RISCOS COBERTS ............................................................................................................. 21 

4. DEFINICIONS DE LES GARANTIES ..................................................................................... 21 

5. RISCOS EXCLOSOS ........................................................................................................... 22 

6. CAPITALS ASSEGURATS ................................................................................................... 22 

7. CLÀUSULA DEL CONSORCI ............................................................................................... 23 

8. VINCULACIÓ A LES DECISIONS DELS ÒRGANS SOCIALS ................................................... 23 

9. BENEFICIARIS ................................................................................................................... 23 

10. VIGÈNCIA TEMPORAL DE L’ASSEGURANÇA ................................................................. 23 

11. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA .......................................................................... 24 

12. SINISTRALITAT ............................................................................................................. 24 

13. ALTRES ......................................................................................................................... 24 

ANNEX 1 ...................................................................................................................................... 25 

Exp. Núm.: AGISSA-02/17 (Lot 4) ................................................................................................ 26 

1. OBJECTE ........................................................................................................................... 26 

2. DEFINICIONS .................................................................................................................... 26 

3. RESPONSABILITATS ASSEGURADES ................................................................................. 26 

4. RISCOS COBERTS ............................................................................................................. 26 

5. FIANÇA I DEFENSA JUDICIAL ............................................................................................ 28 

6. CAPITAL ASSEGURAT ....................................................................................................... 28 

7. FRANQUICIA .................................................................................................................... 28 

8. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA .............................................................................. 29 

9. ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA ................................................................................. 29 

10. PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ ............................................................................ 29 

11. COMITÈ DE SINISTRES ................................................................................................. 29 

12. OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT .................................................................................. 29 

13. DADES COMPLEMENTÀRIES ........................................................................................ 29 

ANNEX 1 ...................................................................................................................................... 30 

Exp. Núm.: AGISSA-02/2017 (Lot 5) ............................................................................................ 32 

1. OBJECTE ........................................................................................................................... 32 

2. RESPONSABILITATS ASSEGURADES ................................................................................. 32 

3. CAPITAL ASSEGURAT ....................................................................................................... 32 

4. FIANÇA ............................................................................................................................. 32 

5. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA .............................................................................. 32 



4 
 

6. ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA ................................................................................. 32 

 

 

  



5 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L A 
CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONS ABILITAT 

CIVIL DE L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I  SARRIÀ 

Exp. Núm.: AGISSA-03/17 (Lot 1)  

1. OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació, per part de l’empresa mixta d’Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià (en endavant AGISSA), d’una pòlissa d’assegurança que 
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de les responsabilitats definides 
a la clàusula tercera. Les seves clàusules, així corn les del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, d’acord amb l'article 3 de la llei 50/1980, de 8 d’octubre, de 
Contracte d’Assegurança, tindran el valor de condicions particulars modificadores de 
les condicions generals que tingui establertes l’entitat asseguradora, i en tot cas 
prevaldran sobre aquestes. 

2. DEFINICIONS 

 Assegurats 

Es consideraran assegurats: 

■ AGISSA, en l’exercici de les funcions i serveis dels quals són titulars 

■ Els membres i els directius d’AGISSA, en l’actuació material derivada de 
l’exercici del seu càrrec 

■ El personal al servei d’AGISSA, en l’exercici de les seves funcions 
professionals, amb independència del règim jurídic de prestació de serveis 

■ Les persones que depenguin d’AGISSA, en l’exercici de les seves funcions per 
compte d’aquesta, amb independència de l’existència o no de relació laboral. 

■ Així mateix, tindrà la consideració d’assegurat el personal jubilat d’AGISSA, que 
hagi exercit les seves funcions per compte d’aquesta, sempre que la data del 
fet que hagi originat la reclamació sigui anterior a la seva jubilació 

 Dany 

S’inclouen en aquest concepte: 

■ Danys corporals: lesió, malaltia, mort i seqüeles. 

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

■ Danys conseqüencials: Els demés perjudicis provinents d’un dany emparat per 
la pòlissa. 

 

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 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 
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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. 

4. RISCOS COBERTS 

A títol merament enunciatiu i no limitador, es garantirà la responsabilitat patrimonial i/o 
civil, professional i legal; la defensa judicial i la constitució de fiances derivades de: 

■ Incendi, explosió, fums, aigües, gasos, olors, vapors i enfonsament del 
terreny. 

■ EIs actes administratius de qualsevol deis seus treballadors. 

■ La propietat, l’usdefruit i/o l’arrendament deis béns immobles i les seves 
instal·lacions, i dels béns mobles, així com les responsabilitats que resultin 
entrant dels propietaris dels béns immobles que s’ocupin en règim 
d’arrendament o en virtut de qualsevol altre títol. 

■  La responsabilitat civil que directa, solidàriament o subsidiària pogués 
imputar-se a AGISSA pels danys causats per contractistes i subcontractistes 
amb ocasió dels treballs que efectuïn aquests últims per compte de la societat. 

■ La propietat d’obres o la titularitat de serveis públics, l’execució o gestió 
dels quals es realitzi de manera directa per la pròpia societat o quan 
s’encarregui a tercers en qualitat de contractistes, sempre i quan fossin 
declarats insolvents i no existís una assegurança de responsabilitat civil per 
cobrir els danys ocasionats. 

En aquesta cobertura resten incloses les reclamacions derivades de danys 
ocasionats a conduccions terrestres (cables, canals, canonades d’aigua, de gas 
i altres similars), amb motiu de treballs de qualsevol mena, sempre que s’hagi 
obtingut, prèviament al començament dels treballs, la informació de les oficines 
competents sobre la situació i direcció de les conduccions i el resultat de la 
mateixa s’hagués comunicat als responsables de les obres, per tal de que 
puguin prendre les mesures de seguretat necessàries i, en el cas d’ocasionar-
se un dany, s’haurà de comunicar immediatament a l’empresa afectada, 
excepte les urgències. 

■ La titularitat, gestió o explotació d’instal·lacions mecàniques o 
elèctriques. 

■ La contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta contaminació 
sigui accidental, sobtada i imprevista, incloent les despeses de neteja. 

■ Els danys ocasionats a efectes propietat del personal de la societat 
(roba, mobiliari, vehicles) guardats o situats dins deis recintes del llocs de 
treball. 

■ Els danys causats a tercers per actuacions del personal d’AGISSA en 
l’exercici de la seva actuació professional per compte d’aquesta. 

■ Els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de 
fenòmens naturals, llevat dels que constitueixin un supòsit de força major. 



7 
 

■ 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. 

S’admetran les exclusions habituals del mercat assegurador per aquest tipus 
de garantia. 

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. 

. 

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 de l’assegurat en els procediments jurídics de qualsevol 
tipus, inclosos els criminals, encara que abans s’hagin liquidat les 
responsabilitats civils. 

b) La constitució de la fiança que en causa judicial penal se’ls exigís per 
assegurar la seva llibertat provisional. 

c) La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i 
penal) els fos demandada com a garantia de les responsabilitats pecuniàries. 

Queda expressament coberta la imposició de fiances que resultin de 
reclamacions per presumptes actuacions doloses, sempre i quan una vegada 
demostrada l'actuació dolosa, l’assegurat reemborsi l’import de l’esmentada 
fiança. 

d) El pagament de totes les despeses inicials que, sense constituir sanció 
personal, sobrevingueren com a conseqüència de qualsevol procediment 
judicial de caràcter civil i criminal que els seguís. 

e) Defensa suplementària de la responsabilitat civil:  

  ■ Explotació   Límit màxim 6.000,00 € 

  ■ Patronal   Límit màxim 6.000,00 € 
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2.  Tots els pagaments que hagi de realitzar la companyia, tant en virtut d’aquesta 
garantia, com de la pòlissa, no poden sobrepassar la quantitat màxima 
assegurada que s’estableix en la clàusula sisena d’aquest plec. 

6. CAPITAL ASSEGURAT 

La suma màxima assegurada per sinistre i anualitat per a totes les garanties no podrà 
ser inferior a 3.000.000,00 €. S’estableix un sublímit per víctima i/o perjudicat i/o 
lesionat per la garantia de responsabilitat civil patronal no inferior a 450.000,00 €. 

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 
AGISSA en els pagaments a realitzar amb motiu d’un sinistre. 

Les ofertes podran incloure franquícia del 10% per sinistre amb una franquícia mínima 
de 300,00 € i una màxima de 3.000,00 €. 

8. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

La garantia de l’assegurança s’estendrà i limitarà a les responsabilitats derivades de 
danys sobrevinguts en tots els països d’Europa, sempre que aquelles siguin 
reconegudes per tribunals espanyols, de conformitat amb la legislació espanyola o els 
tractats internacionals vigents. 

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. VINCULACIÓ A LES RESOLUCIONS DE L’EMPRESA MIXTA  

La presentació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis 
contra AGISSA, suposarà la iniciació d’un procediment de responsabilitat patrimonial, 
La companyia serà citada com a part interessada per poder intervenir en l’expedient. 

Les resolucions que posin fi als procediments, incloses les relatives a terminació 
convencional, tindran caràcter vinculant per la companyia asseguradora.  

En cas que la companyia entaulés negociacions bilaterals amb el reclamant i 
arribessin a un acord, la companyia restarà obligada a imposar al reclamant el 
desistiment ple davant d’AGISSA, amb total indemnitat per aquesta. 

11. 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 per terminació 
convencional del procediment, la companyia abonarà la indemnització corresponent en 
els terminis legalment establerts.  

 

12. COMITÈ DE SINISTRES 
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Amb la finalitat de mantenir obert un canal permanent d’informació entre la companyia 
asseguradora i AGISSA 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 AGISSA que es reunirà amb la periodicitat que les parts 
considerin oportuna. 

13. OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT 

AGISSA 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, AGISSA posarà en coneixement de la companyia l'inici de litigis 
judicials que s’iniciïn contra ella sobre aquesta matèria. 

14. DADES COMPLEMENTÀRIES 

S’acompanyen corn a annex al present plec de prescripcions tècniques les dades que 
reflecteixen, a títol enunciatiu, la sinistralitat enregistrada en el període 2014-2016 
(Annex 1).  

Referent a la dimensió de les activitats realitzades per AGISSA, es subministraran les 
dades econòmiques relatives a l’exercici 2015. Per a tal efecte, les empreses 
interessades en participar en aquest lot, hauran d’adreçar una petició al següent mail: 
licitacions@aiguesdegirsst.com 
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ANNEX 1 

SINISTRALITAT ENREGISTRADA EN EL PERÍODE 2014 – 201 6 

 (DADES A 31/12/2016) 

 

 

  

ANY 2014 5 3 8

ANY 2015 8 0 8

ANY 2016 4 0 4

TOTAL
Sobre 

franquícia

Sota 

franquícia

SINISTRES RECLAMATS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L A 
CONTRACTACIÔ D’UNA PÔLÏSSA D’ASSEGURANÇA QUE COBREI XI LES 
PÈRDUES O DANYS MATERIALS DE L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜ ES DE GIRONA, 
SALT I SARRIÀ 

Exp. Núm.: AGISSA-03/17 (Lot 2)  

1. OBJECTE 

L’objecte de! present plec és la contractació d’una assegurança que cobreixi les 
pèrdues o danys materials del patrimoni d’AGISSA, corn a conseqüència de la 
materialització de qualsevol dels riscos emparats pel present plec de prescripcions 
tècniques. Les diferents situacions de risc resten detallades a l’Annex 1  d'aquest 
document. 

2. BÉNS ASSEGURATS 

CONTINENT dels béns immobles respecte els quals la AGISSA tingui títol de 
propietat, amb independència de qui els ocupi. Resten inclosos els recintes d’AGISSA, 
així com murs, tanques, barrats i demés elements independents de tancament o 
contenció de terres. 

Així mateix es consideraran assegurats aquells béns immobles que sent propietat de 
tercers, siguin utilitzats per AGISSA pel desenvolupament de les seves activitats, 
sempre i quan hagi adquirit l’obligació d’assegurar-los. 

CONTINGUT dels béns immobles utilitzats per AGISSA, amb independència del títol 
que ostenti respecte a aquests, ja sigui que es trobi a l'interior dels immobles, a les 
seves proximitats o en altres ubicacions no habituals, i sigui utilitzat per l’empresa 
mixta en el desenvolupament de les seves activitats. 

També es consideraran assegurats els béns mobles propietat d’AGISSA que hagin 
estat cedits temporalment a tercers. 

Tindran la consideració expressa de béns assegurats els següents: 

■ Equips electrònics de processament de dades, així corn els seus suports de 
dades, tant fixos corn portàtils. 

■ Altres equips electrònics. 

■ Instruments, aparells, equipaments i maquinària de qualsevol tipus, tant fixa, 
corn mòbil o autopropulsada.  

■ Vehicles i els seus remolcs en repòs situats en els recintes i/o locals. La 
garantia empararà als vehicles d’AGISSA, sempre que es trobin en les 
situacions de risc assegurades. 

■ Equipaments o instal·lacions contingudes en els vehicles propietat d’AGISSA, 
sempre i quan no es tracti dels accessoris dels vehicles. Es convé 
expressament que es consideraran assegurats els equipaments o instal·lacions 
que hi pugui haver en altres vehicles d’AGISSA, sempre i quan no en siguin 
accessoris. 

Restaran garantits els danys o pèrdues en aquest tipus de béns, mentre es 
trobin o siguin transportats dins dels límits geogràfics de cobertura establerts a 
la clàusula 5.3 d’aquest plec de prescripcions tècniques. 
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■ Diners en efectiu, xecs i altres valors (per a la garantia de robatori i/o 
espoliació). 

 

■ Escriptures i en general documents de totes classes (per a les garanties de 
reposició, robatori i/o espoliació) 

 

■ Béns propietat de tercers que utilitzi AGISSA. 

 

■ Béns propietat d’AGISSA que es trobin temporalment desplaçats a un altre punt 
del territori per a ser reparats, exposats o ser objecte de manipulació o 
manteniment. 

 

■ Plantes i arbres d’ornamentació. 

 

■ Béns propietat d’AGISSA que es trobin a l’aire lliure dintre dels límits dels 
recintes gestionats per AGISSA. 

■ Les instal·lacions de les diferents estacions remotes (dipòsits) i centrals que es 
controlin des del centre de telecontrol de Montfullà i que es troben distribuïts 
per la ciutat segons mapa que s’adjunta al final d’aquest lot. 

 

3. RISCOS COBERTS (TOT RISC) 

L’Assegurador garantirà contra TOT RISC físic les pèrdues i/o danys materials causats 
als béns assegurats, així com les conseqüències derivades dels mateixos. A títol 
merament enunciatiu i no limitatiu, s’indemnitzaran els següents danys: 

3.1 Garanties bàsiques 

3.1.1 Incendi, explosió i caiguda del llamp 

3.1.2 Riscos extensius: 

■ Actes vandàlics, maliciosos i malintencionats 

■ Accions tumultuàries i vagues legals 

■ Pluja, vent, pedregada i/o neu 

■ Danys per aigua 

■ Fum 

■ Impacte o xoc de vehicles 

■ Caiguda d’astronaus o aeronaus 

■ Ones sòniques 
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■ Fuites accidentals de les instal·lacions automàtiques d’extinció 
d'incendis 

■ Vessament de material fos 

■ Desbordament i/o inundació, sempre que no siguin conseqüència de 
fets o fenòmens emparats pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances. 

■ Danys estètics: Es garantiran les pèrdues de valor estètic (enteses corn 
a pèrdues de continuïtat i coherència estètica) que experimenti el 
continent dels béns immobles assegurats, com a conseqüència d’un 
sinistre indemnitzable per les garanties incloses en aquest plec de 
prescripcions tècniques. 

La companyia abonarà les despeses necessàries per a restablir la 
composició estètica dels elements de l’immoble que resultin afectats a la 
del moment immediatament anterior al sinistre. La reparació es 
realitzarà utilitzant materials de característiques i qualitats similars als 
originals. 

■ Autocombustió o combustió espontània  

3.1.3 Danys produïts pel corrent elèctric als apare lls elèctrics d’oficina, 
línies i instal·lacions elèctriques en general. 

3.1.4 Robatori i/o espoliació i els desperfectes oc asionats 

Restaran coberts la desaparició deis béns assegurats per les causes de 
robatori i espoliació, incloent els danys o desperfectes comesos en les 
instal·lacions assegurades a conseqüència de la materialització d’aquests 
riscos o de la seva temptativa. 

En cas de sinistre que afecti a béns existents en patis i/o recintes delimitats per 
tanques, també es considerarà com a robatori indemnitzable quan l’autor o 
autors del mateix saltin, escalin o violentin el mur o tanca i abandonin el lloc pel 
mateix o diferent procediment. 

Es convé expressament que a l’empara de la cobertura de robatori i/o 
espoliació i dins dels límits pactats, es consideraran formant part del contingut 
assegurat els diners en metàl·lic sostrets en qualsevol de les següents 
situacions: 

■ En moble tancat 

■ En caixa forta 

■ A l’interior dels locals 

■ A mans de cobradors. 

Restaran també coberts els danys que puguin sofrir les caixes fortes, inclosa la 
seva instal·lació, a conseqüència de robatori o espoliació o la seva temptativa. 

3.1.5 Trencament de vidres 

3.1.6 Riscos derivats del transport en vehicles del s béns assegurats 
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Aquesta garantia serà d’aplicació a tots els béns assegurats, a excepció dels 
que són objecte de cobertura en les garanties especifiques detallades a les 
prescripcions 2.2.1 (maquinària i equips electrònics) d’aquest Plec, que ja 
incorporen en les seves especificacions la cobertura dels danys derivats del 
transport en vehicles. 

Els béns assegurats en aquest apartat restaran garantits a tot risc, d’acord amb 
les Clàusules de l’Institut d’Asseguradors de Londres que a continuació es 
detallen: Institute Cargo Clauses (A) (Edició 1.1.82), Institute Strike Clauses 
(Cargo) (Edició 1.1.82) i Institute War Clauses (Cargo) (Edició 1.1.82). 

  

3.2 Garanties Especifiques 

Les presents garanties tenen caràcter addicional considerant-se una ampliació de les 
definides en el capítol de Garanties Bàsiques, les quals es consideraran cobertes en 
qualsevol cas. 

3.2.1 Danys Maquinària i Equips electrònics 

Restaran coberts els danys i/o pèrdues materials ocasionats als equips 
electrònics i a la maquinària, situats tant en llocs fixes com durant el seu 
transport en vehicles, a causa de: 

a) Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal d’AGISSA o 
d’estranys. 

b) Errors de disseny, càlcul o muntatge, defectes de fosa, de material, de 
construcció, de mà d’obra i utilització de materials defectuosos. 

c) L’acció directa de l’energia elèctrica com a resultat de curt circuits, arcs 
voltaics, sobretensions i efectes similars; els danys deguts a fallades del 
corrent elèctric i els causats per pertorbacions elèctriques conseqüents 
a la caiguda de llamps. 

d) Caigudes, impactes, col·lisió, obstrucció o entrada de cossos estranys 
i/o penetració d’aigua o sorra. 

e) Descarrilament, enfonsament del terreny, esllavissament de terres i/o 
roques, enfonsament d’edificis, ponts, vies i/o rases, 

f) Furt (aquesta cobertura s’aplicarà únicament als aparells informàtics de 
processament de dades). 

g) Despeses derivades de la reposició i/o reproducció de tot el software 
perdut derivat d’una causa accidental coberta per l’assegurança 
(cobertura de pèrdua d’informació). 

h) Despeses addicionals per reparacions urgents (hores extres, treballs 
nocturns i festius, així corn transports urgents per recanvi de peces). 

i) Despeses addicionals per increments de cost deguts a la utilització 
d’instal·lacions alienes. 

3.2.2 Altres perjudicis 
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Sempre que es derivin d’un sinistre indemnitzable per qualsevol de les garanties 
incloses en aquest Plec, restaran garantits els danys i perjudicis següents: 

■ Danys causats als béns assegurats per les mesures aplicades per extingir el 
sinistre. 

■ Despeses de salvament dels béns assegurats. 

■ La depreciació que sofreixin els béns salvats a conseqüència de les mesures 
descrites en els dos apartats anteriors. 

■ El valor dels objectes desapareguts amb motiu d’un sinistre, sempre i quan 
l’assegurat acrediti la seva preexistència. 

■ Despeses derivades de l'extinció del sinistre i de bombers. 

■ Despeses d’enderroc i desenrunament. 

■ Despeses d’extracció de fangs, Ilots i fums. 

■ Despeses ocasionades per la localització d’avaries causades per danys per 
aigua, així corn la reparació de les mateixes.  

■ Honoraris de pèrits. 

■ Pèrdua de lloguers. 

■ Desallotjament forçós de locals/inhabitabilitat d’edificis. 

■ Despeses de reposició d’arxius no informàtics, títols, valors, motlles, matrius i 
plànols. 

■ Despeses per permisos i/o llicències. 

■ Cimentacions: Si per raons tècniques una cimentació no fos utilitzada per a la 
reconstrucció de l’edifici pertinent o de la maquinària corresponent, s’indemnitzarà el 
seu valor depreciat. 

3.3 Riscos extraordinaris 

S’indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de 
caràcter extraordinari, de conformitat amb l’establert a la normativa vigent en cada 
moment. 
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4. VALORACIONS DE CONTINENT I CONTINGUT 

Als efectes d’aquesta contractació les valoracions del continent i contingut assegurats 
són les es relacionen tot seguit i el detall del mateix es pot veure en l’Annex 1. 

  Valoració continent:     500.000,00 EUR 

  Valoració contingut:  1.960.000,00 EUR 

   TOTAL:  2.460.000,00 EUR 

5. SUMES ASSEGURADES. FRANQUÍCIES 

Les sumes assegurades que s’estableixen per a les diferents garanties tindran la 
consideració de quantitats màximes per sinistre que haurà de satisfer la companyia 
asseguradora, amb independència del valor dels béns assegurats i del número de 
sinistres de cada anualitat. 

Es convé expressament que en cas d’indemnització, els imports a primer risc 
establerts per a cada garantia romandran inalterables, sense que experimentin 
reducció en l’import de cada sinistre indemnitzat.  

5.1 Sumes assegurades i franquícies per tipus de garanties  

Veure Annex 1 

5.2 Sumes assegurades i franquícies per tipus de béns  

Veure Annex 1 

6. CLÀUSULES ESPECIALS 

6.1 Clàusula de valor a nou 

S’amplia la garantia de la pòlissa a la diferència existent entre el valor real dels béns 
assegurats en el moment del sinistre i el seu valor en estat de nou. Així, en cas de 
sinistre, els béns s’indemnitzaran segons el seu valor de nou. 

Si el bé és un immoble, s’indemnitzarà el cost de la seva reconstrucció, per a la resta 
de béns, s’indemnitzarà el cost de reparació o reposició en estat de nou. 

6.2 Àmbit territorial de cobertura 

L’àmbit genèric de cobertura abastarà el territori nacional. 

6.3 Comitè de sinistres 

Amb la finalitat de mantenir obert un canal permanent d’informació entre la companyia 
asseguradora i AGISSA 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, representants de la corredoria d’assegurances, si 
s’escau, i de la pròpia AGISSA que es reunirà amb la periodicitat que les parts 
considerin oportuna. 

6.4 Seguiment del contracte 

El contractista facilitarà trimestralment a AGISSA la informació de sinistralitat en suport 
informàtic que s’adapti a les necessitats de l’empresa. 

7. REGULARITZACIÓ DE LA PRIMA ANUAL 
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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. 

8. DEFENSA JUDICIAL 

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 incloses les següents garanties: 

a) La defensa de l’assegurat en la reclamació de danys materials d’origen 
no contractual causats en els immobles, béns mobles i xarxa de canalitzacions 
propietat de l’empresa amb un límit màxim de despeses de 6.000,00 EUR. 

Només per a les reclamacions judicials, s’aplicarà un import mínim litigiós de 
300,00 EUR  
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ANNEX 1 

 

      PLANTA FOTOVOLTAICA ETAP MONTFULLÀ 

 

ANY DE FABRICACIÓ:  2004 

VALOR DE LA INSTAL.LACIÓ: 180.000,00 EUR 

QUÈ INCLOU:   Comptador i instal·lació elèctrica 

     Estructures d’alumini 

     Panells monocristal·lins Isofoton Mod I-159 

 

 

     OFICINA C/ CIUTADANS nº 11 

Titularitat de l’immoble:  Propietat 

Any de construcció del local:  1995 

Any rehabilitació:   2005 

Superfície:    500 m2 

Nº de treballadors:   15 

Tipus de construcció:   % de material combustible inferior al 25% 

Continent:    400.000,00 EUR 

Contingut:    310.000,00 EUR  

- Mobiliari i instal·lacions: 220.000,00 EUR 
- Equips informàtics:    90.000,00 EUR 

Reconstrucció d’arxius i documents no informàtics:  

- Contingut:   80.000,00 EUR 

Inhabilitat de l’immoble i trasllat del contingut: 

- Contingut:   70.000,00 EUR 

Danys per aigua: 

- Continent:   400.000,00 EUR 
- Contingut:   310.000,00 EUR 

Trencaments: 

- Continent:   400.000,00 EUR 
- Contingut:   310.000,00 EUR 

Danys estètics: 
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- Continent:   1.500,00 EUR 

Danys elèctrics: 

- Continent:   400.000,00 EUR 
- Contingut:   310.000,00 EUR 

Avaria de maquinària i equips electrònics: 

- Contingut:   30.000,00 EUR  

Robatori: 

- Continent:   400.000,00 EUR 
- Contingut:   310.000,00 EUR 

Danys per robatori: 

- Continent:   20.000,00 EUR 

Robatori i expoliació de metàl·lic i valors en caixa forta:  10.000,00 EUR 

Robatori i expoliació de metàl.lic i valors fora de caixa forta:   7.500,00 EUR 

 

 

         MAGATZEM C/ PONENT DE FORNELLS DE LA SELVA 

Titularitat de l’immoble:  Lloguer 

Vehicles en repòs:   530.000,00 EUR 

Existències:    200.000,00 EUR 

Mobiliari i instal·lacions:  60.000,00 EUR   

Maquinària i eines:   125.000,00 EUR 

 

  

  LABORATORI PLANTA ETAP MONTFULLÀ 

Continent:    100.000,00 EUR 

Contingut:    555.000,00 EUR 

- Maquinària:   370.000,00 EUR 
- Eines:    120.000,00 EUR 
- Equips informàtics:    65.000,00 EUR 

Inhabitabilitat de l’immoble:  160.000,00 EUR (màxim 12 mesos) 

Despeses intervenció bombers: 10% garantia afectada 

Despeses demolició i desenrunar: 10% garantia afectada 

Pèrdua de lloguers:   10.000,00 EUR (màxim 12 mesos) 

Despeses de vigilància:  2.500,00 EUR/sinistre (límit 5 dies) 
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Danys estètics:   3.000,00 EUR/sinistre 

Despeses honoraris professionals externs:  100% garantia afectada 

Obtenció de permisos i llicències: 100% garantia afectada 

Reposició de jardins (incendi i complementaris): 3.000,00 EUR 

Trencaments:    1.800,00 EUR 

Danys elèctrics:   80.000,00 EUR  

Reposició documents, arxius, motllos, plànols, models i matrius: 12.000,00 EUR 

Localització/reparació avaries en conduccions d’aigua:    1.800,00 EUR 

Desenfangar i treure llots:  90.000,00 EUR 

 

• ROBATORI: 

Contingut:    555,000,00 EUR 

Desperfectes i danys al continent per robatori o intent:  12.000,00 EUR 

Robatori al continent:   5.000,00 EUR 

Infidelitat dels treballadors:  6.000,00 EUR/sinistre 

Substitució de panys per pèrdua o robatori de claus:      800,00 EUR 

Robatori de béns a l’aire lliure: 12.000,00 EUR/sinistre/any 

 

• AVARIA MAQUINÀRIA I EQUIPS ELECTRÒNICS: 

Maquinària:    6.000,00 EUR 

Equips de generació/transformació energia:   25.000,00 EUR 

Equips electrònics:   25.000,00 EUR 

 

• VESSAMENT LIQUIDS: 6.000,00 EUR 

Despeses de salvament:  600,00 EUR 

 

• TRENCAMENT ENVASOS/DIPÒSITS: 6.000,00 EUR 

Despeses de neteja:   600,00 EUR 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L A 
CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE VIDA I D’ACCIDENTS 

LABORALS DEL PERSONAL D’AGISSA  

EXP. Num.: AGISSA-03/17 (Lot 3)  

1. OBJECTE 

Consisteix en la contractació per part d’AGISSA, com a prenedor, d’una pòlissa 
d’assegurança de vida i d’accidents laborals per al col·lectiu descrit a la clàusula 
segona. 

2. ASSEGURAT 

Es considerarà assegurat tot el personal al servei d’AGISSA, inclosos a l’àmbit 
personal d’aplicació dels instruments de negociació col·lectiva vigents en cada 
moment 

A efectes informatius s’indica que el nombre actual d’assegurats és de 62. 

La pòlissa ha de cobrir als assegurats fins l’edat de jubilació o, com a màxim, fins els 
70 anys d’edat. 

En el supòsit de cessament, per qualsevol causa, de pertinença al col·lectiu que ha 
d’assegurar-se, es conservaran els drets que se’n derivin de fets o accidents 
originadors de danys ocasionats durant la integració en el col·lectiu assegurat. 

3. RISCOS COBERTS 

Els riscos a garantir són: 

- GARANTIA BÀSICA: mort per qualsevol causa 
- GARANTIES COMPLEMENTÀRIES: 

� Invalidesa permanent absoluta o grau superior d’invalidesa per 
qualsevol causa 

� Gran invalidesa 

4. DEFINICIONS DE LES GARANTIES 

Mort per qualsevol causa: quan l’assegurat mori per qualsevol causa, amb posterioritat 
a la data d’alta en la pòlissa (veure riscos exclosos). 

Invalidesa permanent absoluta: s’entén per invalidesa permanent absoluta la situació 
física irreversible a conseqüència d’accident o malaltia, originada amb posterioritat a la 
data d’alta de l’assegurat en la pòlissa i independentment a la seva voluntat, 
determinant de la total ineptitud pel manteniment de qualsevol relació laboral o activitat 
professional i que sigui determinada com a tal per la Seguretat Social. En el cas de 
produir-se una invalidesa només serà indemnitzable el capital corresponent a la 
invalidesa concedida per la Seguretat Social, no sent acumulable a aquesta 
indemnització els capitals garantits per a graus inferiors d’invalidesa (veure riscos 
exclosos). 

Gran invalidesa: originada per malaltia o accident amb posterioritat a la data d’alta de 
l’assegurat en la pòlissa. S’entén per gran invalidesa aquella que sent absoluta, 
inhabilita a l’assegurat per a la realització dels actes més essencials de la vida 
(menjar, vestir-se, desplaçar-se, etc) pels quals necessita l’assistència d’altres 
persones. En el cas de produir-se una invalidesa només serà indemnitzable el capital 
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corresponent a la invalidesa concedida per la Seguretat Social, no sent acumulable a 
aquesta indemnització els capitals garantits per a graus inferiors d’invalidesa (veure 
riscos exclosos). 

5. RISCOS EXCLOSOS 

Per a totes les garanties: 

- El suïcidi de l’assegurat 
- Mort de l’assegurat causada intencionadament pel seu únic beneficiari 
- Els sinistres ocorreguts com a conseqüència de malalties o accidents anteriors 

a la data d’alta de l’assegurat en la pòlissa 
- Sinistres produïts com a conseqüència, directa o indirecta, de la reacció o 

radiació nuclear o contaminació radioactiva 
- Sinistres que sobrevinguin a l’assegurat per embriaguesa o ús d’estupefaents 

no prescrits mèdicament 
- Les persones que facin del vol la seva professió i ocupin una aeronau com 

integrants de la seva tripulació, així com els pilots aficionats. Es cobreixen els 
vols que realitzi l’assegurat com simple passatger, en línies comercials 
regulars, vols charter o en aparells civils proveïts d’un certificat de navegabilitat 
degudament autoritzats i conduïts per persones proveïdes de títol vàlid de pilot 
per l’aparell considerat 

Per a les garanties complementàries: 

- Els sinistres causats intencionadament per l’assegurat 
- Les conseqüències d’un acte d’imprudència temerària o negligència greu de 

l’assegurat, declarat així judicialment, així com els derivats de la participació 
d’aquest en actes delictius, combats o batusses, sempre que en aquest darrer 
cas no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de 
persones o béns 

- Les conseqüències de guerra i operacions de caràcter similar o derivades de 
fets de caràcter polític o social o actes de terrorisme 

- Els sinistres causats terratrèmols, erupcions volcàniques, inundacions i altres 
fenòmens sísmics o meteorològics de caràcter extraordinari 

- Els sinistres ocorreguts per efectuar descensos en paracaigudes no exigits per 
situacions d’emergència 

- Els sinistres ocorreguts per la pràctica d’esports considerats perillosos 

Per a les garanties complementàries d’accidents: 

- Els sinistres produïts per la conducció d’un vehicle de motor, sense estar en 
possessió del permís de conduir corresponent al vehicle utilitzat 

- Els sinistres ocorreguts com a conseqüència de qualsevol tipus d’infart, 
cerebral i/o de miocardi 

- Els riscos objecte de cobertura per part del Consorci de Compensació 
d’Assegurances 

- Els accidents ocorreguts per participació de l’assegurat en proves esportives de 
qualsevol tipus, ocupant el vehicle com a pilot, copilot o simple passatger 

- Les malalties professionals 

 

6. CAPITALS ASSEGURATS 
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■ El capital assegurat per a la garantia de Mort serà de ..................        24.000 € 

■ El capital assegurat per la Incapacitat permanent absoluta serà de......24.000 € 

■ El capital assegurat per la Gran Invalidesa serà de  ...................  24.000 € 

 

7. CLÀUSULA DEL CONSORCI 

S’indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de 
caràcter extraordinari, de conformitat amb la normativa legal vigent.  

8. VINCULACIÓ A LES DECISIONS DELS ÒRGANS SOCIALS 

Atès el caràcter de millora voluntària de les prestacions de la Seguretat Social que té 
la pòlissa que es desitja contractar i la seva subjecció, en conseqüència, a la 
normativa vigent, l'assegurança s’ajustarà als següents extrems, a més de a la 
normativa continguda la Llei 50/1980, sobre el Contracte d’Assegurança i d’altres 
disposicions en vigor. 

Tindrà la consideració d’accident indemnitzable a l’empara de la present pòlissa tot fet 
al que la regulació de la Seguretat Social o de la Mutua d’Accidents amb la qual 
AGISSA tingui concertada aquesta contingència li atribueixin tal caràcter, sent 
vinculant en el seu cas, la declaració al respecte deis òrgans administratius o 
jurisdiccionals. 

Serà vinculant per a la determinació tant del grau d’incapacitat com del tipus lesió 
permanent no invalidant, la decisió ferma dels organismes oficials competents. 

9. BENEFICIARIS 

9.1 En cas d’incapacitat o lesió permanent no invalidant, el propi assegurat. 

9.2 En cas de mort, es determinaran tenint en compte les següents normes:  

9.2.1 En primer lloc, s’estarà a la designació efectuada per cada membre del 
col·lectiu assegurat, bé en el moment d’adherir-se a la pòlissa, bé en qualsevol altre 
moment, durant la vigència del contracte. 

9.2.2 En el supòsit que no existís beneficiari designat, el capital assegurat pel cas de 
mort es lliurarà d’acord amb els següents criteris: 

a) En primer lloc el cònjuge no separat legalment de l’assegurat. 

b) En el seu defecte, els fills i descendents de l'assegurat. 

c) En defecte d’aquests, els pares i ascendents de l’assegurat 

d) En defecte de pares i ascendents, el capital assegurat es lliurarà als hereus 
legals de l’assegurat amb exclusió, en tot cas, de l’Estat. 

9.2.3 En cas d’existir diversos possibles beneficiaris i llevat que l’assegurat hagués 
efectuat el repartiment per avançat entre ells, es seguiran, per analogia, les regles del 
Codi Civil en relació a l’ordre legal de crida a l’herència. 

10. VIGÈNCIA TEMPORAL DE L’ASSEGURANÇA 
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Restaran coberts per l’assegurança els accidents de treball que es produeixin durant la 
vigència del contracte, amb independència del moment en que es manifestin els 
possibles danys derivats deis mateixos. 

11. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

L’assegurança donarà cobertura ais accidents esdevinguts en territori espanyol. 

12. SINISTRALITAT 

S’adjunta com a annex núm. 1 d’aquest plec la sinistralitat de la pòlissa d’accidents 
laborals del període 2014-2016. 

13. ALTRES 

A efectes de subscripció del contracte, la cobertura serà genèrica per a tot el personal 
al servei d’AGISSA que quedi afectat per l’assegurança, independentment del sistema 
que s’arbitri a efectes de comunicació a l’assegurador de les altes o les baixes 
produïdes.  
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NÚM. EXPEDIENT: AGISSA-02/17 (Lot 3): PLEC DE PRESC RIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA P ÒLISSA 
D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS LABORALS DEL PERSONAL D’A GISSA 

 

 

ANNEX 1 

SINISTRALITAT PÒLISSA ACCIDENTS DE TREBALL PERIODE 2014-2016 
(segons dades a 31/12/2016)  

 

 

 

 

  

PARCIALS TOTALS ABSOLUTES

2014 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

ANY MORTS
LESIONS PERMANENTS 

NO INVALIDANTS

PENDENT DE 

RESOLUCIÓ

INCAPACITATS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L A 
CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONS ABILITAT 

MEDIAMBIENTAL I CIVIL DE L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES D E GIRONA, SALT I 
SARRIÀ 

Exp. Núm.: AGISSA-03/17 (Lot 4)  

1. OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació, per part de l’empresa mixta d’Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià (en endavant AGISSA), d’una pòlissa d’assegurança que 
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de les responsabilitats 
mediambiental i civil per contaminació derivada de l’activitat de la planta 
potabilitzadora d’aigua situada al Camí de Montfullà s/n  de Bescanó (Girona). 

2. DEFINICIONS 

1. Assegurats 

Es consideraran assegurats: 

■ AGISSA, en l’exercici de les funcions i serveis dels quals són titulars 

■ Els membres i els directius d’AGISSA, en l’actuació material derivada de 
l’exercici del seu càrrec 

■ El personal al servei d’AGISSA, en l’exercici de les seves funcions 
professionals, amb independència del règim jurídic de prestació de serveis 

■ Les persones que depenguin d’AGISSA, 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. 

 

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. 

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: 
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■ 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 

■ 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 
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■ 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. 

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 
AGISSA 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 els centres assegurats descrits en l’apartat 1 d’aquest lot 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 AGISSA 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 AGISSA que es reunirà amb la periodicitat que les parts 
considerin oportuna. 

12. OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT 

AGISSA 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, AGISSA posarà en coneixement de la companyia l'inici de litigis 
judicials que s’iniciïn contra ella sobre aquesta matèria. 

13. DADES COMPLEMENTÀRIES 

S’acompanya corn a annex al present plec les dades principals de l’ETAP de 
Montfullà.  
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ANNEX 1 

DADES ETAP MONTFULLÀ 

 M3 produïts durant l’any 2016:  18.063.668 

 Superfície edificada en planta (m2):         10.253 

 Superfície pavimentada (m2):         12.346 

 Superfície total de la parcel.la (m2):         37.860 



31 
 

 

 

 

 

  



32 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L A 
CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER COBRIR  LA DEFENSA 

JURÍDICA LABORAL DE L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE GIR ONA, SALT I 
SARRIÀ 

Exp. Núm.: AGISSA-03/2017 (Lot 5)  

1. OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació, per part de l’empresa mixta d’Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià (en endavant AGISSA), d’una pòlissa d’assegurança que 
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la defensa jurídica en temes 
laborals. 

2. RESPONSABILITATS ASSEGURADES 

Les responsabilitats cobertes seran les següents: 

 ■ defensa en qüestions administratives 

 ■ defensa de l’empresari davant la inspecció de treball 

 ■ defensa de l’empresari en contractes laborals 

3. CAPITAL ASSEGURAT 

El límit màxim de despeses assegurat serà el següent: 

 ■ defensa en qüestions administratives:   6.000,00 EUR 

 ■ defensa de l’empresari davant la inspecció de treball: 6.000,00 EUR 

 ■ defensa de l’empresari en contractes laborals:  6.000,00 EUR 

4. FIANÇA  

El límit de la fiança serà de 6.000,00 EUR 

5. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

La garantia de l’assegurança empararà aquelles reclamacions per danys 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. 

6. ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA 

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

 

 

Girona, 13 de juliol de 2017 

Òrgan de Contractació d’AGISSA 
 


