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Contracte d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Inca
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obert i concurs

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONTRACTE
D’ASSEGURANCES  DELS  VEHICLES  DE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  I  ELS  SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

1.- Objecte del contracte

Constitueix l’objecte del contracte, la contractació d’una pòlissa d’assegurança com a pòlissa
única per a tots els vehicles de l'Ajuntament d'Inca i dels seus Organismes Autònoms que
garanteixi  les  conseqüències  econòmiques derivades  de l’ús  i  circulació  dels  vehicles  a
motor  d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el  present  plec i  en el  plec de
clàusules  administratives  particulars,  dels  vehicles  que  actualment  integren  la  flota  de
l'Ajuntament, relacionats en l’Annex I del present plec.
 
L’entitat  asseguradora  adjudicatària  podrà  designar  una  corredoria  d’assegurances  pel
servei de mediació,  en l’àmbit de la gestió d’aquest contracte. La retribució del corredor
designat serà efectuada per la companyia asseguradora adjudicatària. 

2.- Definicions

Prenedor de l'Assegurança: Ajuntament d'Inca.

Part asseguradora: Companyia asseguradora que resulti adjudicatària del contracte, la qual
assumirà tots els riscs contractuals pactats.

Conductor: Persona que estigui legalment habilitada per a conduir el vehicle corresponent i
que tingui l’autorització de la part prenedora de l’assegurança, tant si condueix el mateix,
com si té el vehicle sota la seva custòdia o responsabilitat en el moment del sinistre. Tot això
amb independència de la seva data de naixement i de l’antiguitat del seu permís de conduir.

Propietari: El titular legal del vehicle, que pot ser el prenedor de la pòlissa o una  persona
física o jurídica distinta.

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 aquesta contractació.

3.- Àmbit geogràfic
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Les  garanties  d’aquest  contracte  s'estenen  a  tot  el  territori  nacional  i  a  aquells  països
inclosos en el Certificat Internacional d’Assegurances. 

4.- Cobertura de la Pòlissa d’Assegurança

Responsabilitat Civil   de Subscripció   Obligatòria.  

La cobertura serà d’acord amb la definida a l'article 4 del RDL 8/2004, de 29 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació
de vehicles a motor, fins a la quantia que es fitxa com obligatòria per a tots els conceptes
(70.000.000 d’euros  per  sinistre  en  cas  de  danys  a  persones i  15.000.000  d’euros  per
sinistres en cas de danys a béns), tenint en compte les exclusions fixades a l’article 5 de la
mateixa norma.  

Responsabilitat Civil Voluntària.

La cobertura serà fins a un màxim de 50.000.000 euros i es garanteix la responsabilitat civil
extracontractual derivada dels danys causats a tercers amb motiu de la circulació amb el
vehicle assegurat, tant si es troba en circulació, com aturat.

Aquesta  garantia  cobrirà  les  indemnitzacions,  dins  el  límit  pactat  amb  les  condicions
particulars de la pòlissa que excedeixin de la responsabilitat civil  obligatòria, fixada cada
moment per les disposicions legals que regulin dita cobertura.

Queda exclosa de les garanties d’aquesta modalitat:

a) La responsabilitat civil per danys causats a coses transportades en el vehicle.
b) Pagament de multes o sancions imposades pel tribunal o autoritat competent.

Defensa jurídica i constitució de fiances:

L’assegurador es farà càrrec de les despeses i defensa jurídica que pugui incorre l’assegurat
com a conseqüència de la seva intervenció a un procediment civil o penal, per algun risc
derivat  de  la  cobertura  de  l’assegurança  d’automòbil  i  llibertat  d’elecció  d’advocat  i
procurador.

Reclamació de danys:

Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la reclamació al tercer responsable, amistosa o
judicialment, en nom de l’assegurat, de la indemnització pels danys i perjudicis causats per
dit tercer amb motiu dels fets que derivin del risc específic.

Cobertura d'accident pel conductor:

En cas d’accident del conductor, conduint un vehicle dels assegurats en aquesta pòlissa, es
garanteix el pagament de les prestacions per les següents contingències:

a) Mort del conductor per accident …................................... 36.000 euros
b) Invalidesa total o parcial: cobertura màxima ….................36.000 euros.
c) Despeses de cures: cobertura màxima ….........................20.000 euros.
d) Assistència sanitària: cobertura ….................................... il·limitada

Altres prestacions: 
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Tindran  la  consideració  de  tercers  els  accidents  ocorreguts  entre  els  vehicles  de
l’Ajuntament, entre si, així com els danys ocasionats pels vehicles del tomador de la pòlissa
d’assegurança a propietats dependents del mateix. 

5.- Condicions de gestió administrativa

a) Serà una pòlissa única, amb certificats individuals d’assegurança per cada vehicle i
amb regularització anual de les altes i baixes produïdes en el període corresponent.

Els  vehicles  que  actualment  integren  la  flota  de  vehicles  de  l’Ajuntament  d’Inca
(relacionats a l’Annex I d’aquest plec) i que a la data de l’inici del contracte mantenen
la  seva  pòlissa  d’assegurança  en  vigor,  continuaran  fins  que  aquesta  finalitzi,
integrant-se al contracte d’assegurança de la flota una vegada acabada la vigència
de la seva pòlissa. Tota la tramitació del canvi d’assegurador de les pòlisses anirà a
càrrec de l’adjudicatari.

També s'aniran integrant els vehicles que per adquisició o per cessió d’alguna entitat
es donin d’alta a la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Inca o dels seus Organismes
Autònoms, així com també es donaran de baixa els vehicles que deixin de ser útils
durant la vigència anual de la pòlissa. 

L’adjudicatari  haurà  d’aplicar  les  mateixes  tarifes  de  les  primes  que  van  ser
presentades per formalitzar la proposta econòmica d’aquest contracte.

b) La companyia asseguradora que resulti adjudicatària designarà un interlocutor per al
tractament dels sinistres, gestió de la pòlissa i resolució de tots els assumptes dels
quals sigui competent, per tal d’obtenir una resposta amb la màxima immediatesa
possible. A tal efecte, s’establirà una via de comunicació àgil i eficaç que garanteixi
l’operativitat  entre  l'Administració  i  la  companyia  asseguradora  (fax,  adreça
electrònica,  etc.).  Aquesta  comunicació  es  pot  efectuar  de  forma  directa  o  bé
mitjançant una altra entitat,  correduria designada per la companyia asseguradora,
que actuï com a representant  d’aquesta i sense cost per a l'Ajuntament.

O l'entitat asseguradora i adjudicatària o bé, la correduria que a tal efecte designi,
haurà de disposar d’oficina física a la ciutat d’Inca. 

c) La  companyia  asseguradora,  a  l'inici  de  la  vigència  de  la  pòlissa,  entregarà  al
prenedor una certificació o pòlissa per a cadascun dels vehicles assegurats. A més
per a cada vehicle s’ha de facilitar la documentació següent:
• Rebut o certificat de garanties i pagament de la prima.

• Targeta d’assistència en viatge, si escau.

• Imprès de declaració de sinistres, segons la declaració amistosa d’accident.

d) La companyia asseguradora tramitarà les altes dels nous vehicles el mateix dia en
que se sol·liciti, amb tota la documentació que en permeti la circulació, i tramitarà
l’alta definitiva en el termini màxim de 15 dies. Les noves altes s’hauran d’ajustar a
les  condicions  i  tarifes  fixades  per  la  resta  de  la  flota,  de  manera  que  s’haurà
d’unificar el seu venciment. 
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Per tal d’unificar el venciment de la pòlissa de tota la flota de vehicles de l’Ajuntament
d'Inca,  totes  les  altes  que  es  produeixin  ajustaran  el  venciment  a  la  data  de  la
signatura del contracte.

e) En el moment de renovació de la pòlissa, el contractista haurà d’emetre la pòlissa
amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data d’inici de la seva vigència.

f) Durant el primer any de vigència de la pòlissa s’haurà d’unificar el venciment de tota
la flota de vehicles de l’Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms de forma
proporcional al seu venciment.

6.- Confidencialitat

La  companyia  asseguradora  s'obliga  a  mantenir  la  confidencialitat  de  les  dades  que  li
subministri l'Ajuntament d'Inca, en execució de les condicions especials previstes, no podent
utilitzar-les més que per les finalitats especificades i que es derivin de la cobertura de la
pòlissa. En aquest sentit,  el contractista ha de guardar sigil  respecte de les dades o els
antecedents  que  estiguin  relacionats  amb  l’objecte  del  contracte,  dels  quals  tengui
coneixement per raó de l’execució d’aquest, i que no siguin públic o notoris

Així mateix, l’accés i cessió de dades serà d’acord a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre,  de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7.- Durada del contracte

La durada del contracte s’ajustarà a la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives. 

8.- Vigència de la pòlissa d’assegurança i forma de pagament

Vigència:

La pòlissa d’assegurança començarà la vigència l’endemà de la signatura del contracte i
tindrà una durada de tres (3) anys, prorrogable anualment per tres (3) anys més.

El vehicles s’aniran integrant a la pòlissa de la flota a mesura que es donin d’alta.

Facturació general:

L’empresa  asseguradora  facturarà  a  l'inici  de  la  vigència  de  la  pòlissa  l'import  de  les
assegurances de tots i cadascun dels vehicles que hagin de ser coberts per la pòlissa amb
una sola factura. 

La factura ha de contenir la següent informació: matrícula, marca i model, núm. de pòlissa i
prima. 

Per a la resta d'anys, la forma de facturació serà la mateixa. 

L’actual flota de vehicles s’anirà integrant paulatinament a la nova pòlissa a mesura que
vagin vencent els terminis de les actuals pòlisses, unificant el mateix venciment de tota la
flota de vehicles de l’Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms.

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca. Tel. 871 91 40 00. Fax: 971 88 08 19.

www.ajinca.net



Regularització d'altes i baixes:

Durant la vigència anual de la pòlissa es poden produir altes i baixes de vehicles. En aquest
cas, el preu anual es prorratejarà d’acord amb els dies en que efectivament ha estat d’alta el
vehicle, i es facturaran a l'Ajuntament el primer mes de vigència de la pòlissa del vehicle.

En el cas d’altes o baixes de vehicles i/o modificacions de les diferents cobertures descrites
en el present plec, l’adjudicatari s’obliga a respectar el preu ofert per als mateixos tipus de
vehicles i garanties contractades durant cada anualitat de l’assegurança.

En  el  supòsit  d’altes  de  vehicles  i/o  modificacions  de  cobertura,  durant  la  vigència  del
contracte,  la  Companyia  quedarà  obligada  a  assumir  les  cobertures  sol·licitades  per  el
Prenedor,  mitjançant  el  cobrament  de  la  prima  corresponent,  sempre  que  els  riscos  i
garanties siguin similars als ja existents. A aquest import es realitzarà el prorrateig fins a 31
de desembre de cada període en curs.

En  el  supòsit  que  es  produeixin  baixes  de  vehicles,  la  Companyia  quedarà  obligada  a
bonificar  la  part  de  prima  no  consumida  fins  al  venciment  del  contracte.

La liquidació de les primes corresponents als moviments de baixes i d’altes s’efectuarà en
únic pagament anual dins de l’anualitat de l’assegurança.

10.- Flota de vehicles de l’Ajuntament d’Inca

Veure Annex I
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ANNEX I

FLOTA  DE  VEHICLES  DE  L’AJUNTAMENT  D’INCA  I  ELS  SEUS  ORGANISMES
AUTÒNOMS

MATRÍCULA TIPUS MARCA MODEL VENCIMENT IMPORT

0593GSK TURISME OPEL ASTRA 22-12-17 322,53€

1854GJZ TURISME CITROËN BERL. HDI 92 XL PL 02-12-17 414,25€

0780DMP TURISME OPEL CORSA 01-10-17 331,99€

3673BZR FURGONETA RENAULT MASTER 01-10-17 666,51€

6310JYJ FURGONETA RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. 01-05-18 295,79€

2580GDF MOTOC. HONDA XL 700V 01-08-18 191,07€

0403FDK MOTOC. HONDA XL 650V 01-08-18 207,90€

1139CWM MOTOC. HONDA FES 150 01-06-18 126,16€

1172CWM MOTOC. HONDA FES 150 01-03-18 126,45€

3918DSW MOTOC. HONDA FES 150 01-06-18 126,16€

4542DSW MOTOC. HONDA FES 150 01-06-18 135,07€

2743FDY MOTOC. HONDA FES 150 01-08-18 182,10€

8633GBM VEHICLE NISSAN NAVARA 09-04-18 445,96€

C6848BVZ CICLOMOTOR RIYA XENO 50 O RY50QT+16 01-04-18 217,92€

9336JYK MOTOC. HANWAY TOURER 125 01-04-18 108,68€

2514FWJ CAMIÓ MITSUBISHI KAOT L200 17-10-17 332,16€

PM3388CJ FURGONETA SEAT INCA 1,4 16-07-18 309,60€

4257FWV CAMIÓ MEGA IBERICA PE CAJA ALUMINIO 08-11-17 238,24€

6963BJY FURGONETA FIAT DOBLO PANORAMA 19D 14-09-17 338,73€

IB7925BH CAMIÓ NISSAN TRADE 24-01-18 464,51€

3074JNF FURGONETA OPEL COMBO VAN 19-04-18 377,83€

IB6277CD TURISME FORD MAVERICK 11-06-18 376,27€

IB8906BL CAMIÓ IVECO 65E12K 31-03-18 908,80€

IB5519BF CAMIÓ NISSAN 12500 kg 01-03-18 1.543,27€

PM8543BP CAMIÓ NISSAN TRADE 04-02-18 390,83€

PM7125DH CAMIÓ NISSAN CABSTAR 11-06-18 371,60€

1053CFC CAMIÓ MITSUBISHI CNTER B. 04-03-18 1.241,57€

PM29253VE TRACTOR JOHN DEERE 2450 DT 25-03-18 81,59€

9826BYW CAMIÓ NISSAN CABSTAR 31-03-18 1.091,03€

IB9262CU CAMIÓ IVECO ML 130 E 15 31-03-18 732,78€

3043FGR CAMIÓ NISSAN CABSTAR 20-10-17 583,31€

3053FGR CAMIÓ NISSAN CABSTAR 20-10-17 562,86€

2723BTW TURISME CITROËN SAXO 31-03-18 253,45€

E7014BFM MINI MUSTANG 2054 24-06-18 269,45€

9639JMJ FURGONETA OPEL COMBO VAN 14-03-18 345,85€

2634JYB FURGONETA DACIA DOKKER 1.5 DC 07-04-18 216,41€
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PM1014BP FURGONETA FORD TRANSIT 08-07-18 306,22€

3083JNG FURGONETA OPEL COMBO VAN 19-04-18 377,42€

IB4091AD MOTOC. VESPA 125 PK 24-01-18 108,51€

8633GBM FURGONETA NISSAN NAVARA 09-04-18 445,96€

IB2861DS TURISME FORD FIESTA 07-02-18 361,78€

3952BMK FURGONETA RENAULT KANGO 12-04-18 308,43€

IB5814DP FURGONETA CITROÉN YUMPY 18-06-18 601,00€

6797FYC FURGONETA OPEL VIVARO 12-12-17 530,91€

4444CPK MOTO HONDA PASSION 01-03-18 126,45€

8384KCV TURISME DACIA DOKKER 31-08-18 350,96 €

18.445,60 €

*Les pòlisses que en el moment de formalitzar el contracte,  segons aquest Annex,
hagin vençut, s’entendrà que s’han prorrogat fins el mateix dia del següent any al de
venciment. 
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