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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE 

RESPONSABILITAT CIVIL PER A LA FUNDACIÓ URV 

1. DEFINICIONS 

 Prenedor de l’assegurança: Fundació URV (en endavant també FURV). 

 Assegurat: La FURV. A més tindran la consideració d’assegurats a tots els efectes: 

 Personal docent i d’investigació (PDI) i personal d’administració i servei (PAS) de 

la URV i FURV. 

 Personal Becari de la URV i FURV. 

 Alumnes i estudiants de la URV i FURV. 

 Qualsevol altra persona física o jurídica que, mitjançant contracte o no, realitzi 

algun tipus de feina o funció per compte de la URV i FURV. 

 

 Tercers: Les persones físiques o jurídiques diferents del prenedor de l’assegurança i de 

l’assegurat. No obstant això, els assegurats tenen la consideració de tercers quan es 

tracta de danys causats entre assegurats en l’exercici de les seves funcions. 

 Sinistre: S’entén per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós, que 

causi un perjudici efectiu, avaluable individual i econòmicament, respecte a una persona 

o grup de persones, i amb un nexe causal entre l’acció u omissió i el dany. 

 Data del sinistre: Es considera com a data del sinistre la data en que té lloc el fet 

generador de la primera manifestació del dany. En cas de sinistre produït per l’anul·lació 

administrativa o judicial d’actes o disposicions administratives, es considera com a data 

del sinistre la de la notificació de la resolució administrativa, ferma, d’anul·lació de l’acte 

administratiu causant del perjudici o la de la sentencia judicial ferma. 

 Unitat de Sinistre: Es considerarà que constitueix un sol i únic sinistre l'esdeveniment o 

sèrie d’esdeveniments perjudicials motivats per una mateixa causa original, amb 

independència del nombre de reclamants o reclamacions formulades. 

 Danys: S’inclouen en aquest concepte els següents: 

 Danys personals: Lesió corporal, s’inclou lesió, malaltia, danys psíquics o mort. 

 Danys materials: El menyscabament, deteriorament, destrucció, alteració, 

pèrdua i desaparició d’una cosa o substancia, i també la lesió física ocasionada 

als animals. 

  Perjudici conseqüencial: La pèrdua econòmica conseqüència directa dels danys 

personals o materials patits pel reclamant de l’esmentada pèrdua. 
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 Perjudici patrimonial: La pèrdua econòmica que no sigui ni es derivi de un dany 

personal o material. 

 Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. El plec de 

clàusules administratives particulars i aquest plec de prescripcions tècniques de 

responsabilitat civil que regeixen la contractació són part de la pòlissa. 

 Responsabilitat: D’acord amb els termes i condicions establerts en aquest plec, la 

cobertura s’estén a: 

 Responsabilitat civil: Derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin 

danys a tercers, segons la regulació establerta en el dret privat. 

 

2. ACTIVITAT 

La transferència de tecnologia i coneixement als diferents sectors productius, empreses o 

administracions, prestació de treballs i serveis a tercers, dins de l’àmbit de la recerca i innovació 

i l’assessorament, així com les derivades de la seva direcció i/o administració. Centre de 

transferència de tecnologia i innovació (CTTi). 

L’activitat de formació permanent, organització de congressos, seminaris, consultori de 

formació, amb l'objectiu de facilitar l'ampliació de coneixements, el reciclatge i l'especialització 

professional. Centre de formació permanent (CFP). 

 

3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES 

Aquest contracte respon a la necessitat de contractar una assegurança per garantir les 

conseqüències econòmiques derivades d’actes que li corresponguin a la FURV.  

CPA: 65.12.50 Servei d’assegurança de responsabilitat civil. 

CPV: 66516000-0 Assegurança de responsabilitat civil general i patrimonial. 
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4. OBJECTE I EXTENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA 

4.1 Objecte: 

La contractació, per part de la FURV, com a prenedora, d’una companyia d’assegurances que 

garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que, segons la 

normativa legal vigent, correspongui directament, mancomunada, solidaria o subsidiària a la 

FURV per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis 

econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o 

omissió de terceres persones durant l’exercici de la seva activitat, i també la responsabilitat civil 

professional, inclosa la responsabilitat civil comptable. L’assegurador ha d’indemnitzar 

l’assegurat amb les condicions, límits i termes d’aquest plec per les responsabilitats següents: 

a) Imposades a la FURV per ministeri de la Llei, tant si la normativa jurídica esta en vigor a la 

presa d’efecte de la pòlissa o ho està durant la vigència de la pòlissa. 

b) Que corresponen a l’assegurat en l’exercici de la seva activitat administrativa, així com en 

l’explotació, ús i utilització de mitjans materials i patrimonials, amb independència del títol 

jurídic que posseeixi. 

c) Derivades del normal o anormal funcionament del servei prestat. L’activitat de la FURV és com 

la gestió de tecnologia i coneixement als diferents sectors productius, empreses o 

administracions, prestació de treballs i serveis a tercers, així com les derivades de la seva direcció 

i/o administració en el centre de transferència de la tecnologia i innovació (CTTi) i oferir una 

amplia formació permanent en el centre de Formació Permanent (CFP). 

4.2 Extensió de l’Assegurança: 

Dintre sempre dels límits fixats a les Condiciones Particulars, seran per compte de la Companyia: 

a) L’abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a que donés lloc la 

responsabilitat civil de l’assegurat. 

b) La constitució de les fiances judicials exigides a l’assegurat per Jutges i Tribunals per a garantir 

la seva responsabilitat civil o penal i, en el seu cas, la llibertat provisional de l’assegurat i/o les 

persones incloses en les cobertures de la pòlissa. La prestació de fiances en causes criminals 

estarà subjecte al sublímit fixat en les Condicions Particulars. 

c) L’abonament dels honoraris dels Advocats, Procuradors i Tècnics designats per la Companyia, 

així com de les despeses derivades de les gestions realitzades per a l’aclariment del sinistre i les 

despeses judicials reportades. 

Les prestacions de l’assegurança conjuntament per indemnitzacions de danys i per costes, 

queden limitades a la suma assegurada a la pòlissa, hagin estat formulades les demandes de 
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indemnització contra un o varis assegurats. Sota el concepte de costos accessoris s’entenen els 

derivats d’informes de perits, de la defensa judicial i de la constitució de fiances, restant-hi 

excloses les despeses generals de personal i administratius de la Companyia. En cap cas i per cap 

circumstancia la Companyia vindrà obligada a respondre per un sols sinistre de una quantitat 

superior al límit de indemnització consignat a la pòlissa, tenint-hi la consideració de suma 

màxima assegurada a tots els efectes, siguin les que siguin les garanties o cobertures afectades 

per l’eventual sinistre. 

Es considerarà com un sol sinistre i com ocorreguts en el moment en que el primer dels 

esdeveniments nocius hagin tingut lloc, amb independència del temps de ocurrència real dels 

restants, els danys ocorreguts durant la vigència de la pòlissa derivats de la mateixa causa, llevat 

que entre les diferents causes iguals no hagi cap relació de dependència. 

No respondrà la Companyia del pagament de multes i sancions ni de les conseqüències del seu 

impagament. Seran per compte de l’assegurat, en concepte de franquícies, les quantitats o els 

percentatge que hagin estat pactats en les Condicions Particulars. 

 

5. SITUACIONS DELS RISCOS: 

Totes aquelles situacions en les que l’assegurat desenvolupi la seva activitat, i que per tant formi 

part de l’activitat assegurada, sense necessitat que s’hagin de declarar. 

 

6. ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA 

Les garanties de la pòlissa s’estendran a les responsabilitats derivades dels danys sobrevinguts 

a tot el món, sempre que siguin sinistres reconeguts pels Tribunals espanyols i derivats 

d’idèntiques activitats a les garantides a la pòlissa. Risc a USA i Canada: Si com a conseqüència 

de reclamacions formulades a l’assegurat a USA i Canadà, es determinés la seva responsabilitat 

civil i obligat al mateix al pagament d’indemnitzacions pecuniàries, l’Entitat asseguradora 

garanteix a l’assegurat el pagament en Euros i a Espanya del contravalor de la indemnització o 

el seu abonament a USA i Canadà, en el cas que rebés autorització de les autoritats espanyoles 

per a realitzar l’oportuna transferència. A tal efecte el jutjat competent per interpretar les 

accions derivades d’aquest contracte d’assegurances serà el del domicili del Assegurat. 

Correspondrà a Jutjats i Tribunals Espanyols la resolució de les controvèrsies derivades de la 

interpretació i aplicació d’aquest contracte. 
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7. AMBIT TEMPORAL 

Queden coberts per l’assegurança els sinistres que es produeixen durant la vigència de la pòlissa. 

Respecte als danys esdevinguts durant el període de vigència de l’assegurança i no coneguts per 

la FURV al final d’aquell, es dona cobertura fins a vint-i-quatre mesos després de la conclusió de 

l’assegurança. Es considera com a data d’ocurrència d’un sinistre la data del fet generador de la 

primera manifestació del dany. Per data de reclamació s’entén la data en que s’inicia un 

procediment judicial o administratiu o la data d’un requeriment formal i per escrit formulat 

contra l’assegurat o directament contra l’assegurador. 

 

8. RISCOS COBERTS 

Riscs i condicions mínimes i màximes de la pòlissa. 

Risc bàsic: 

 Responsabilitat Civil d’explotació 

 Responsabilitat Civil patronal 

 Responsabilitat Civil per incendi i explosió 

 Defensa jurídica i fiances 

Riscs optatius coberts: 

 Responsabilitat Civil locativa 

 Responsabilitat Civil per aigua 

 Responsabilitat Civil de pràctiques a empreses 

 Responsabilitat Civil de tècnics i professionals 

 Responsabilitat Civil de contaminació accidental 

 Responsabilitat Civil usuaris de bicicleta dins el campus URV 

 Responsabilitat Civil creuada 

 Responsabilitat Civil de danys a vehicles dipositats en el aparcament 

 Responsabilitat Civil d’activitats lúdiques, esportives i competitives dutes a terme per 

agrupacions de membres de la URV i FURV 

 

8.1 Responsabilitat civil explotació 

Queda garantida dintre dels límits i condicions pactades a la pòlissa , la responsabilitat civil extra-

contractual d’acord amb la normativa legal vigent pels danys personals, danys materials i els 

seus perjudicis conseqüents ocasionats involuntàriament a tercers i que li puguin ser imputables 

en el desenvolupament de l’activitat descrita a la pòlissa. 
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A títol merament enunciatiu, i no limitatiu, seguidament es reflecteixen algunes de les 

particularitats que concorren al Contractant de l’assegurança i assegurats i que, per tant, s’han 

de trobar incloses a la cobertura del present Contracte d’Assegurança. 

8.1.1. Tindran la consideració de tercers, a tots els efectes, els propis alumnes de la URV i FURV, 

entenent-se exclosa, no obstant, qualsevol responsabilitat que pogués derivar de danys 

corporals o material patits per els alumnes com a conseqüència dels seus propis actes o 

omissions, així com la que sigui derivada de robatori, furt, deteriorament o pèrdua de objectes 

i peces de vestir. 

8.1.2. De la mateixa manera i modificant el que procedeixi, es fa constar expressament que els 

concessionaris que donen algun servei o treball a la FURV, tindran la consideració de terceres 

persones a tos els efectes davant la mateixa, pels danys personals o materials i perjudicis que 

puguin patir, i que la seva responsabilitat recaigui sobre la FURV, o personal depenent d’aquesta. 

8.1.3. Es cobreix la Responsabilitat Civil en la seva qualitat de propietari, arrendatari i/o usuari 

d’immobles, instal·lacions publicitàries, oficines, aules, laboratoris, així com qualsevol altre local 

i/o instal·lació que no s’hagi esmentat i destinat a l’activitat objecte de l’assegurança.  

8.1.4. Queda coberta la Responsabilitat civil que pogués correspondre al prenedor de 

l’assegurança com a propietari, pel lloguer a terceres persones de les  aules, oficines o d’altres 

espais de la URV i FURV en els seus diferents centres, inclòs o no l’equipament per a ús docent, 

cultural, investigació i  viver d’empresa excloent-hi de la present cobertura la responsabilitat 

civil derivada de l’activitat que es realitzi. 

8.1.5. Queda emparada la responsabilitat civil que es pugui derivar per la propietat i l’ús dels 

equips instal·lats i/o ubicats en altres centres. 

8.1.6. Al mateix temps s’assegura per aquest contracte la Responsabilitat Civil que directa, 

subsidiària i/o solidàriament pugui incórrer l’Assegurat per els treballs encomanats a terceres 

persones, físiques o jurídiques. 

8.1.7. El present contracte empara les obres menors i que el seu pressupost no superi l’import 

de CENT-CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €.). 

8.1.8. El present contracte empara la Responsabilitat Civil directa o subsidiària que pogués 

pertocar a l’Assegurat com a conseqüència dels transports, mudament o trasllats que, per als 

seus propis mitjans, o mitjançant tercers, pogués realitzar l’Assegurat entre els seus centres de 

la seva propietat i/o arrendats dels béns propietat del mateix. 

8.1.9. Queda garantida la Responsabilitat Civil i Patrimonial de l’Assegurat derivada dels 

productes servits i/o subministrats als menjadors, cafeteries, bars, cantines propis o arrendats 

per a la seva explotació comercial. 
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8.1.10. Queda garantida la Responsabilitat Civil subsidiària per l’ús de vehicles dels empleats o 

llogats, quan siguin utilitzats per a efectuar gestions per compte de l’Assegurat. Aquesta 

cobertura serà d’aplicació en excés de qualsevol assegurança contractada i, en tot cas, en excés 

de les garanties establertes per a l’Assegurança obligatòria de vehicles a motor, havent estat o 

no contractada. 

8.1.11. Queda garantida la Responsabilitat Civil directa i/o subsidiària de la FURV, de la 

mateixa, en la seva condició d’organitzador, promotor o participant de tot tipus d’activitats,  

competicions esportives o de lleure, tant en les instal·lacions pròpies com de tercers, públiques 

o privades i amb personal propi o contractat. Aquestes activitats i competicions esportives, es 

poden desenvolupar indistintament a les instal·lacions convencionals, cobertes o al aire lliure, o 

en espais naturals. Així mateix, es considerarà inclosa la responsabilitat civil directa i/o 

subsidiària, derivada de la promoció o organització dels desplaçaments en vehicles propis o 

contractats per dur a terme les activitats i competicions esportives, d’esbarjo i activitats 

culturals. 

8.1.12. Es fa constar que s’entendrà inclosa, a tot els efectes, la Responsabilitat Civil derivada 

de l’organització d’activitats com congressos, jornades, seminaris, colònies, excursions, 

competicions esportives, cursos d’orientació, col·lectes, vendes, concerts, teatres escolars, 

visites culturals i la participació oficial en festes i cerimònies. Al mateix temps, es considerarà 

inclosa la Responsabilitat Civil derivada de tallers de bricolatge i lleure així com l’activitat de 

grups escolars a fora del programa escolar. 

8.1.13. Queden inclosos a les cobertures d’aquesta pòlissa els arquitectes i/o arquitectes tècnics 

que realitzin la visita i seguiment de les obres que dugui a terme la FURV, però que no tinguin 

cap participació ni responsabilitat en l’execució dels projectes, ni a la direcció de les obres. 

8.1.14. Queda convingut que la present pòlissa garanteix la Responsabilitat Civil que directa o 

subsidiàriament pugui incumbir el personal docent investigador (PDI) i no docent amb ocasió 

d’estades o realització de pràctiques en empreses externes o centres diferents als assegurats, 

inclosos centres sanitaris. Les pràctiques deuran ser portades a terme sota la vigilància, tutela o 

supervisió de membres del professorat i/o per els professionals de les empreses externes o 

centres on aquestes es desenvolupin. 

8.1.15. Queda garantida la Responsabilitat Civil subsidiària de les empreses de vigilància que hi 

pugui haver a espais de la URV o FURV on es desenvolupin activitats de la FURV. 

8.1.16. Queden garantides les indemnitzacions que amb caràcter subsidiari correspongui 

satisfer a l’assegurat per danys causats pels subcontractistes: 



 
 
 

 

8 
 

 La causa del dany sigui imputable en l’execució d’un treball, encarregat per l’Assegurat 

al subcontractista. 

 La causa del dany es derivi d’un supòsit no exclòs en la pòlissa. 

 El responsables directe del dany sigui declarat legalment insolvent i manqui 

d’assegurança de Responsabilitat civil o la cobertura del mateix sigui insuficient per a 

satisfer la indemnització requerida. 

8.1.17. Es fa expressament constar que els Assegurats per aquesta pòlissa tindran la 

consideració de tercers entre si, acordant l’Assegurador renunciar al dret de subrogació contra 

qualsevol de les parts assegurades. 

8.1.18 Queda coberta la Responsabilitat Civil derivada dels danys i perjudicis consecutius causats 

per incendi i/o explosió al propietari del local arrendat per l’Assegurat. 

8.1.19. Queda emparada la Responsabilitat Civil de l’assegurat, derivada dels danys i perjudicis 

causat a terceres persones per aigua. 

8.1.20. Contaminació alimentosa: 

 que el subministrament es realitzi durant la vigència de la pòlissa i els danys es 

manifestin en un termini màxim de 15 dies des de la data del subministrament i la 

intoxicació sigui conseqüència de la manipulació per part de l’Assegurat dels aliments i 

begudes subministrades i no provingui directament del fabricant de tals aliments o 

begudes. 

8.1.21. Queda emparada la Responsabilitat Civil derivada dels danys i perjudicis causats per la 

utilització, manipulació, emmagatzematge, trasllat o desplaçament intern de materials, 

productes químics i matèries explosives, tòxiques, corrosives, inflamables i perilloses que 

s’utilitzin amb motiu de la pròpia activitat investigadora de la FURV. 

 

8.2 Responsabilitat civil professional 

Queda inclosa la responsabilitat civil professional del personal docent i d’investigació (PDI) i 

personal d’administració i servei (PAS),  per danys exclusivament a tercers mentre exerceixin les 

seves funcions para o per compte de l’Assegurat. Aquesta cobertura actuarà en defecte, a l’excés 

i/o en diferència de condicions respecte a altres assegurances, obligatòries, subscrits bé a través 

dels respectius col·legis professionals o qualsevol altre instancies públiques. No quedaran 

inclosos en aquesta cobertura els següents supòsits: 

 Danys soferts per les pròpies obres i instal·lacions sobre les quals l’assegurat ha exercit 

la seva activitat professional i en particular la responsabilitat civil desenal. A l’efecte de 

la present exclusió s’entendran per “pròpies obres o instal·lacions” aquells elements 
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inclosos en la memòria de l’obra, així com totes aquelles parts directament afectades 

pels treballs assegurats o que siguin d’obligada manipulació o ús per a l’execució de tals 

treballs. 

 Els perjudicis patrimonials que no es derivin d’un previ dany material o personal. 

 

8.3 Responsabilitat civil patronal 

Dins d’aquesta garantia es cobreix la responsabilitat civil que pugui correspondre a l’assegurat 

per danys corporals que pugui patir el personal docent i d’investigació (PDI), personal 

d’administració i servei (PAS) i personal becari al servei de l’assegurat i sota la seva dependència, 

independentment de les prestacions de l’assegurança obligatòria d’accident de treball i 

malalties professionals. 

Queda exclosa qualsevol prestació que hagi de ser objecte de l’assegurança obligatòria 

d’accident de treball i malalties professionals o de la Seguretat Social a les quals, en cap cas, 

podrà substituir o complementar aquesta pòlissa.  

Igualment queden excloses les conseqüències derivades de l’absència o incorrecta afiliació a la 

Seguretat Social dels treballadors, així com les sancions imposades per la magistratura de treball 

o organismes competents. 

 

8.4 Responsabilitat civil per contaminació accidental 

Es cobreixen, mitjançant aquesta garantia, els danys i els perjudicis a conseqüència directa o 

indirecta de: 

 pol·lució o contaminació de l’atmosfera, del sol, o de l’aigua. 

 de la temperatura 

 dels raigs visibles o invisibles, 

Sempre que aquestes accions nocives s’hagin produït a conseqüència d’un accident. S’entén 

com per accident aquella situació generada de forma eventual, sobtada, imprevisible i no 

intencionada de l’assegurat o de les seves dependències, i sempre que s’hagi adoptat la 

normativa vigent per tal d’evitar aquests riscs. 

La cobertura assoleix dins de la suma assegurada de la pòlissa, el pagament de les 

indemnitzacions per danys i costos accessoris, com ara costos de disminució del dany, informes 

de perits i defensa judicial i extrajudicial, i queden excloses les despeses generals de personal i 

administratives de l’assegurat. 
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8.5 Responsabilitat civil Creuada 

Responsabilitat Civil Creuada, entenent-se per aquesta la que per l'assegurat resulti de danys 

corporals soferts per empleats de contractistes i subcontractistes de l'assegurat. 

 

9. RISCOS I GARANTIES OPCIONALS 

Els riscos i garanties no inclosos en l’apartat 8 són opcionals i es considerarà una millora 

addicional i formarà part de l’oferta econòmica i es valorarà d’acord amb els criteris establerts 

al plec de clàusules administratives. 

 

10. RISCOS EXCLOSOS 

Queda exclosa de l’assegurança les responsabilitats derivades de: 

 Danys causats a l’immoble i instal·lacions de la Universitat i FURV assegurades així com 

als equips i material docent. 

 La responsabilitat personal dels alumnes, pares o tutors representats legals d’aquells. 

 Responsabilitat civil professional del personal directiu de la FURV assegurada i dels 

professors en l’exercici de les seves funcions. 

 Danys per la utilització de qualsevol mitjà de transport escolar, tant propi com aliè. 

 L’incompliment de contractes i de convenis de qualsevol tipus concertats entre 

l’Assegurador i un tercer, i, en tot cas, les responsabilitats contractuals que excedeixin 

de la responsabilitat civil legal. 

 Per dany que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes 

que regeixen les activitats objecte de l’assegurança, i en general, qualsevol actuació 

fraudulenta per part de l’Assegurat o de persones de qui aquest tingui que respondre. 

 Derivada de danys per fets de guerra civil o internacional, motí o tumult popular, 

terrorisme, terratrèmols i inundacions i altres fets extraordinaris. 

 Incorreguda per danys i perjudicis de qualsevol índole que siguin resultat directe o 

indirecte de pol·lució o contaminació de l’atmosfera, del sòl, les aigües o de la 

temperatura, i/o raigs visibles o invisibles, excepció feta del previst al Risc Bàsic, per el 

que es refereix a la Contaminació Accidental. 

 Per danys causats: 

 Per els productes, matèries i animals després del lliurament un cop que 

l’Assegurat hagi perdut el poder de disposició sobre els mateixos.  
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 Per els treballs realitzats o serveis prestats per l’Assegurat un cop acabats, 

lliurats o prestats. 

 La present exclusió no entrarà en joc en cas de contractar-se la seva cobertura 

mitjançant el risc optatiu corresponent. 

 La present exclusió no entrarà en joc en cas de contractar-se la seva cobertura 

mitjançant del risc optatiu corresponent, o incloure-la de forma específica mitjançant 

de la corresponent Clàusula Particular. 

 Per els danys derivats de fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva. 

 Que degui ser objecte de cobertura per una assegurança obligatòria. 

 Derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor i dels elements remolcats o incorporats 

als mateixos.  

 Derivada de danys causats per qualsevol artefacte, nau o aeronau destinats a la 

navegació o sustentació aquàtica o aèria. 

 Derivada de qualsevol activitat que tingui relació directa o indirecta amb instal·lacions 

destinades o utilitzades com aeroports, així com la que pogués incumbir per la 

fabricació, reparació o subministrament de aeronaus, parts i accessoris de les mateixes. 

Així com de productes destinats al control i regulació de la navegació aèria. 

 Per danys derivats de la utilització i ús d’instal·lacions, equips i material ferroviari. 

 Per danys causat per asbestosi en estat natural o els seus productes, així com per danys 

que resultin relacionats amb operacions i activitats exposades a al pols que contingui 

fibres d’amiant. 

 Per danys derivats de la aluminosi i, a més, qualsevol reclamació de Responsabilitat Civil 

Desenal derivada de l’edificació 

 Per contagi, error en diagnòstic, etc, del Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida 

(S.I.D.A) i de la Hepatitis B. 

 A més, sempre que no hagin estat derogades expressament, estaran excloses: 

 Les obligacions de l’Assegurat derivades de: 

 Vicis que pateixin o danys que sofreixin els propis productes. 

 Despeses per esbrinar i reparar els esmentats danys o vicis. 

 Perjudicis derivats dels esmentats danys o vicis. 

 Les obligacions de l’Assegurat derivades de la inutilitat dels productes per complir la 

funció a que es destinen. 
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 Les obligacions de l’Assegurat derivades de la retirada, inspecció, reparació, substitució 

o pèrdua d’ús dels seus productes. 

 Les obligacions de l’Assegurat derivades d’efectes evidents dels seus productes i que per 

tant, siguin fàcilment apreciables per l’Assegurat o pels seus clients. 

 La fabricació, emmagatzematge, transport i utilització d’explosius, matèries tòxiques, 

corrosives i inflamables, així com pertrets de la guerra, a excepció dels cassos descrits al 

punt 8.1.21 d’aquest plec de prescripcions tècniques, que sí queden coberts pel present 

Contracte d’Assegurança. 

 Execució no conforme dels treballs, obres i serveis. 

 Mala qualitat dels mateixos. 

 Errors en l’elecció i/o lliurament dels materials. 

 Funcionament defectuós de les obres o treballs. 

 Retards en l’execució dels treballs, obres o serveis. 

 Respecte el risc d’U.S.A i Canadà queden exclosos tot tipus de multes de caràcter penal 

o civil i en particular els esmentats “Punitive or Exemplary damages”. 

 

11. DEFENSA JURÍDICA I FIANCES 

Queden compreses en aquesta pòlissa les garanties següents: 

 Defensa de la FURV i del personal dependent d’aquesta, en els procediments civils i 

penals que tingui, inclòs si la reclamació manqués de base jurídica de fet o es pretengués 

involucrar la FURV en fets que, afectant-la directament o indirectament, tingui un origen 

exclusiu en un acte o una tercera persona. 

 La imposició de les fiances que es fixin com a garantia de la responsabilitat civil o penal 

i si s’escau, lliberta provisional de l’assegurat. 

 Pagament dels honoraris del advocats, procuradors i tècnics designats per al companyia, 

així com les despeses de les gestions fetes per a l’aclariment del sinistre i els costos 

judicials. 

 L’assegurat haurà de donar la col·laboració necessària a la seva defensa i comprometre’s 

a atorgar l’assistència persona i els poders que fossin precisos. 
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12. GESTIÓ DE LA PÒLISSA I TRAMITACIÓ DE SINISTRES 

12.1. Si el contracte no es pot formalitzar abans del dia 30 de juny de 2017 per demores en el 

procediment administratiu de contractació, l'entitat adjudicatària emetrà, amb data 30 de juny 

de 2017, una carta de garantia provisional, acceptant les condicions establertes en aquest Plec, 

i facilitant al Consorci la pòlissa definitiva dins del mes de juny. 

12.2. L’ entitat asseguradora estarà obligada a satisfer les indemnitzacions, en cas de sinistre, a 

l’acabament de les investigacions i peritatges necessaris per establir l’existència del mateix i, en 

el seu cas, l’import dels danys que en resultin. En qualsevol supòsit, l’assegurador haurà 

d’efectuar, dins dels trenta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament 

de l’import mínim del que al seu entendre pugui deure, segons les circumstancies per ell 

conegudes. Si en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre l’assegurador no 

hagués realitzat la reparació del dany o indemnitzat el seu import en metàl·lic per causa no 

justificada o que li fos imputable, la indemnització s’incrementarà segons l’establert en l’article 

20 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de regulació del contracte d’assegurances, en la seva nova 

redacció donada per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 

assegurances privades. Així mateix l’entitat adjudicatària, col·laborarà amb les comissions de 

seguiment de sinistralitat i facilitarà a aquest la informació següent: 

- Numero de referència del sinistre. 

- Situació del sinistre 

- Concepte de la garantia indemnitzada 

- Provisió tècnica actualitzada. 

- Import indemnitzat 

- Data del pagament 

- En tots els sinistres informe pericial on figurarà entre d’altres, la franquícia (si fos el 

  cas), el nom del perit, la data de prestació i l’import a indemnitzar. 

 

13. PRESTACIONS DE LA COMPANYIA 

Dintre sempre dels límits fixats a les Condicions Particulars, seran per compte de la 

Companyia: 

 L’abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a que dones 

lloc la responsabilitat civil de l’Assegurat. 

 La constitució de les fiances judicials exigides a l’Assegurat per Jutges i Tribunals per a 

garantir la seva responsabilitat civil o penal i, en el seu cas, la lliberta provisional del 

Assegurat i/o les persones incloses en els cobertures de la pòlissa. 
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 La prestació de fiances en causes criminals estarà subjecte al sublímit fixat a les 

Condicions Particulars. 

 L’abonament dels honoraris dels Advocats, Procuradors i Tècnics per la Companyia així 

com de les despeses derivades de les gestions realitzades per a l’esclariment del sinistre 

i les despeses judicials reportades. 

 Les prestacions de l’assegurança conjuntament per indemnitzacions de danys i per 

costos accessoris, queden limitades a la suma assegurada a la pòlissa, hagin sigut 

formulades les demandes de indemnització contra un o varis Assegurats. Sota el 

concepte de costos accessoris s’entenen els derivats d’informes de perits, de la defensa 

judicial i de la constitució de fiances, restant-hi excloses les despeses generals de 

personal i administratius de la Companyia. 

 En cap cas i per cap circumstància la Companyia vindrà obligada a respondre per un sols 

sinistre de una quantitat superior al límit de indemnització consignat a la pòlissa, tenint-

hi la consideració de suma màxima assegurada a tots els efectes, siguin les que siguin 

les garanties o cobertures afectades per l’eventual sinistre. 

 Es considerarà com un sol sinistre i com ocorreguts en el moment en que el primer dels 

esdeveniments danyosos hagin tingut lloc, amb independència del temps de ocurrència 

real dels restants, els danys ocorreguts durant la vigència de la pòlissa derivats de la 

mateixa causa, llevat que entre les diferents causes iguals no hagi cap relació de 

dependència. 

 No respondrà la Companyia del pagament de multes i sancions ni de les conseqüències 

del seu impagament. 

 Seran per compte de l’Assegurat, en concepte de franquícies, les quantitats o els 

percentatge que hagin estat pactats en les Condicions Particulars. 
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14. DEFENSA DE L’ASSEGURAT 

Correspon a la Companyia l’examen i qualificació tècnica-legal de les reclamacions formulades 

a l’Assegurat i/o les persones que s’esmenten en les presents Condicions Generals Específiques. 

En qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa, la 

Companyia assumirà la direcció jurídica davant la reclamació del perjudicat, designant-hi els 

lletrats i procuradors que defendran i representaran a l’Assegurat en les actuacions judicials 

civils i penals que li segueixin en reclamació de responsabilitats civils cobertes per aquesta 

pòlissa, i això encara que les esmentades reclamacions foren infundades o es pretengués 

involucra a l’Assegurat en fets que, afectant-li directa o indirectament, tinguin l’origen exclusiu 

en un acte de una tercera persona. 

L’Assegurat deurà prestar la col·laboració que calgui a la dita defensa, comprometent-se a 

atorgar els poders i l’assistència personal que foren necessaris. Sigui la que sigui la decisió o el 

resultat del procediment judicial, la companyia es reserva la decisió d’exercitar els recursos 

legals que procedeixin contra l’esmentada decisió o resultat o el conformar-se amb el mateix. 

Quan es produeixi algun conflicte entre l’Assegurat i la Companyia motivat per tenir que 

sustentar aquesta en el sinistre interessos contraris a la defensa de l’Assegurat, la Companyia 

informarà a l’Assegurat, sense perjudici de realitzar les diligències que, per el seu caràcter 

urgent, calguin per a la seva defensa. En aquest cas l’Assegurat podrà optar entre el 

manteniment de la direcció jurídica per la Companyia o confiar en la seva pròpia defensa a altra 

persona. En aquest últim cas, la Companyia estarà obligada a abonar les despeses d’aquesta 

 direcció jurídica fins a un límit del cinc per cent de la garantia per sinistres concertats a la pòlissa. 

 

15. PRIORITAT D’APLICACIÓ 

En cas de contradicció o divergència entre les Condicions Generals, Particular i Especials de la 

pòlissa i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen la 

contractació de les assegurances de la FURV, aquests darreres prevaldran sobre les 

condicions de la pòlissa. 
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16. LÍMITS D’INDEMNITZACIÓ I FRANQUÍCIES 

16.1 Límit d’indemnització 

PRESTACIONS   
FRANQUICIA 

  

COBERTURA Proposta Proposta 

R.C. EXPLOTACIÓ 

Per sinistre 2.000.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 2.000.000 €         

R.C. LOCATIVA 

Per sinistre 300.000 €    Per sinistre 600 €   

Per anualitat 300.000 €         

R.C PATRONAL 

Per sinistre 2.000.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 2.000.000 €         

Sublímit per victima 300.000 €         

R.C. CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL 

Per sinistre 300.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 300.000 €         

R.C. TÈCNICS I PROFESSIONALS 

Per sinistre 2.000.000 €   Per sinistre 1.500 €   

Per anualitat 2.000.000 €         

R.C. D'ACTIVITATS LÚDIQUES, ESPORTIVES I COMPETITIVES DUTES A TERME PER AGRUPACIONS DE 
MEBRES DE LA URV I FURV 

Per sinistre 2.000.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 2.000.000 €         

Sublímit per victima 300.000 €         

R.C. POST-TREBALLS 

Per sinistre 300.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 300.000 €         

R.C. PRÀCTIQUES A EMPRESES 

Per sinistre 2.000.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 2.000.000 €         

Sublímit per victima 300.000 €         

R.C. DANYS A VEHICLES DIPOSITATS EN EL APARCAMENT 

Per sinistre 120.000 €   Per sinistre 600 €   

Per anualitat 120.000 €         

Límit per vehicle 30.000 €         

R.C. DEFENSA I FIANCES Inclosa 

*Els quadres de color gris no aplica millora segons els criteris de valoració de forma automàtica dels ples 
administratius. En tot cas, una millora dels mateixos podrà ser considerada en una valoració subjectiva 
segons els plecs administratius. 
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16.2. Bens en custodia dels alumnes i del personal de la FURV 

Queden cobertes les reclamacions derivades de sostracció, destrucció o deteriorament 

d’objectes i peces propietat dels alumnes i personal docent, sempre que hagin estat confiats a 

la FURV, en llocs destinats a l’efecte i tancats amb pany i clau, amb límit per 

taquilla de 2.000, 00 € i 6.000, 00 € per sinistre i 12.000 € per any d’assegurança. 

Exclusions: 

 El furt dels béns objecte de l’assegurança. 

 Les reclamacions derivades de sostracció, pèrdua o esgarriament de diners, títols, 

valors, llibretes d’estalvi, talonaris de xecs, documents, objectes d’art i joies. 

L’assegurador es farà càrrec de la indemnització que correspongui únicament en el cas que no 

existeixi cobertura per cap altra assegurança, com d’incendi, robatori, danys propis, 

responsabilitat civil del causant del dany. 

Franquícia per sinistre i taquilla: 100 € 

 

17. TRACTAMENT DE DADES 

Quan el contractista assumeixi la funció de l’encarregat del tractament de les dades sense 

intervenció directa de la FURV, o be el mateix contractista hagi d’accedir a dades de caràcter 

personal de fitxers haurà de complir amb les exigències de la normativa sobre protecció de 

dades de caràcter personal. Estarà obligat al compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, molt especialment, a allò que es 

preceptua en els articles 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret professional). 

Informarà al seu personal de les obligacions que se’n deriven. Igualment li seran d’aplicació les 

disposicions de desenvolupament de la citada Llei que es trobin en vigor a l’adjudicació d’aquest 

contracte o que puguin estar-hi durant la seva vigència, i especialment les del Reglament de 

mesures de seguretat (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal BOE núm. 17 de 19/01/2008). Un cop finalitzat el contracte no 

guardarà copia de les dades ni de la documentació de suport resultant de la seva execució. 

Lliurarà o destruirà les que puguin estar en el seu poder en la finalització del contracte segons 

indiqui la FURB. El contractista respondrà davant la FURV, davant l’Agencia de Protecció de 

Dades i davant els tribunals del incompliment d’aquestes obligacions. 
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18. OBSERVACIONS 

La FURV esta composada per, aproximadament, 150 treballadors entre personal 

investigador/docent  i d’administració/servei, becaris, treballadors en practiques i cursetistes. 

La xifra de negoci desglossada en prestacions de serveis, ajuts i donacions ha estat: 

 

Facturació FURV 2015 

Prestació de serveis 8.352.620,88 

 

 

19. PRESSUPOST DE LICITACIÓ, PREU DEL CONTRACTE I DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

El valor estimat del contracte s’estableix en 9.000,00 € (nou mil), impostos inclosos i sense 

despeses externes de gestió i corretatge, ( 3 anys de durada inicial més 3 anys de possibles 

pròrrogues, renovables anualment), a càrrec de l'aplicació pressupostària: K17100N – DK34 El 

preu màxim de licitació s’estableix en 18.000 € (divuit mil), impostos inclosos i sense despeses 

externes de gestió i corretatge, per als 6 anys de durada del contracte. El preu anual màxim es 

fixa en 3.000 € (tres mil). L’oferta econòmica es presentarà segons l’annex II del plec de clàusules 

administratives particulars. 

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen no només 

el preu del contracte sinó també tots els tributs que puguin gravar l’execució del servei i totes 

les despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per a complir les prestacions contractades. 

 

20. FORMA D’ABONAMENT DE LES PRIMES 

El pagament de l’import anual de la prima es realitzarà a la data d’inici periòdic dels seus efectes, 

prèvia presentació dels corresponents rebuts de l’entitat asseguradora i la conformitat del cap 

del Servei de Gestió Econòmica (SGE). El retard o mora de la FURV en el pagament de les primes 

no dóna dret a l’assegurador a resoldre els contractes i/o a exigir-ne el pagament en via 

executiva, ni l’allibera de l’obligació d’atendre els sinistres que es produeixin. 
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21. ACTUALITZACIÓ DE RISCOS I LÍMITS 

Atès que la durada inicial del contracte és de 3 anys i en el decurs d’aquest poden sorgir causes 

imprevistes o normatives, és possible que s’hagin d’actualitzar els riscos, les garanties i/o els 

límits de garantia o indemnització. 

 

22. EFECTE DE L’ASSEGURANÇA 

El contracte tindrà una vigència inicial de les 00.00 hores del dia 30 de juny de 2017 a les 24:00 

hores del 29 de juny de 2020, i es podrà prorrogar tàcitament per a períodes anuals fins a 3 anys.  

Si alguna de les parts no vol prorrogar el contracte, ho ha de comunicar per escrit a l’altra en el 

termini de 6 (sis) mesos, abans de la data d’acabament del contracte o d’alguna de les 

pròrrogues. 

Una vegada resolt el contracte, i si l’Administració ho acorda, l’adjudicatari està obligat a 

continuar prestant el servei en les mateixes condicions, fins a l’adjudicació del nou concurs i, en 

tot cas, per un termini màxim de sis mesos. 

La renovació de la pòlissa es farà en base a l’apartat 21 del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas de cessament de l’activitat de la FURV, aquesta no estarà obligada a fer els abonaments 

de les primes dels següents anys de contracte. 

 

23. DRETS I DEURES DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

D’acord amb aquest contracte l’empresa adjudicatària està obligada a: 

 Complir amb la normativa relativa a la Llei 50/1980 d’octubre de contracte 

d’assegurances. 

 Retornar o lliurar, segons el cas, la totalitat de les dades facilitades pel client, o 

generades per motiu de la prestació de serveis al client, i en el suport designat per 

aquest últim. 

 

 

 

 

Tarragona, Febrer 2017 
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