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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Procediment: Obert 
 
Forma d’adjudicació: Concurs 
 
 
 
Import màxim de licitació: 140.000 euros ( sense IVA ) 

Contractació de les pòlisses d’assegurançes per la flota 
d’autobusos de TMG 
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1. EMPRESA CONTRACTANT 
 
Empresa Transports Municipals del Gironès S.A.U., amb NIF A-17207333 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del present contracte és la contractació d’una pòlissa d’assegurança de 
la flota que cobreixi els riscos dels vehicles que es relacionen a l’annex I, destinats 
al transport de viatgers, conforme a les condicions que s’especifiquen en el present 
plec. 
 
 
3. RISCOS ASSEGURATS 
 
La pòlissa garantirà, fins els límits quantitatius vigents, l’obligació d’indemnitzar que 
pogués derivar-se pel conductor i/o el propietari dels vehicles ressenyats a l’annex 
I, per fets de la circulació en els que intervinguessin aquests vehicles i dels que 
resultin danys a les persones i/o als bens. 
 
Així mateix, s’atorgarà cobertura als viatgers que els utilitzin com mitjà de transport 
públic col·lectiu, quan pateixin danys corporals en accidents que tinguin lloc en 
ocasió dels seus desplaçaments, sempre que concurreixin les circumstàncies 
establertes en el Reglament d’Assegurança Obligatòria de Viatgers, aprovat per 
Real Decret 1575/1989, de 22 de Desembre. 
 
 
4. GARANTIES A COBRIR PER LES PÒLISSES A CONTRACTAR 
 
Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (SOA) 
 
La pòlissa garantirà, fins els límits quantitatius legalment vigents, la obligació 
indemnitzatòria que pogués derivar-se pel conductor i/o propietari dels vehicles 
objectes d’aquesta licitació  l’annex I, pels fets de circulació en els que intervinguin 
aquests vehicles i dels que resultin danyats les persones i/o béns. 
 
Aquesta obligació serà exigible a part del disposat en la Llei sobre Responsabilitat 
Civil i Assegurança en la Circulació de vehicles a motor, en la serva redacció 
donada per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i Supervisió 
d’Assegurances Privades, i en el Reglament sobre Responsabilitat Civil i 
assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovada per R.D 7/2001 de 12 
de gener i Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de 
vehicles a motor. 
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Responsabilitat Civil de subscripció voluntària amb garantia limitada a 50.000.000 
(RVC) 
 
Es garantirà el pagament de les indemnitzacions que, en virtut del disposat en els 
articles 1.902 i concordants del Codi Civil i 109 i concordants del Codi Penal, el 
propietari i/o el conductor autoritzat i legalment habilitat es vegin obligats a satisfer 
a conseqüència de la responsabilitat civil extracontractual derivada dels danys 
causats a tercers amb motiu de la circulació amb els vehicles especificats en 
l’annex I d’aquest plec, tant si es troben en circulació com parats. 
 
Aquesta garantia cobrirà les indemnitzacions que excedeixin de la cobertura de 
Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (SOA) fixada en cada moment per 
les disposicions legals que regulen aquesta cobertura i fins un límit màxim de 
50.000.000. euros. 
 
Assegurança obligatòria de viatgers 
 
S’indemnitzarà als viatgers o als seus descendents, quan sofreixin danys corporals 
en accidents que tinguin lloc amb ocasió de desplaçament amb algun dels vehicles 
relacionats en l’annex I d’aquest plec, de conformitat amb l’establert en el 
Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, aprovat per Real Decret 
1575/1989, de 22 de desembre. 
 
Defensa Jurídica, Constitució de Fiances i Reclamació de danys. 
 
En aquesta garantia s’inclou la cobertura de les despeses de defensa jurídica i 
imposició de fiances, tant en procediments civils com penals, així com la 
reclamació al tercer responsable, amistosa o judicialment en nom de l’assegurat, 
conductor o propietari, de la indemnització per danys i perjudicis causat per aquest 
tercer amb motiu d’un accident de circulació en el que intervingui algun dels 
vehicles relacionats en l’annex I. 
 
5. OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI 
 
L’adjudicatari està obligat a satisfer les indemnitzacions, així com a assumir, llevat 
de les excepcions previstes en cada cas, la defensa jurídica i representació de 
Transports Municipals del Gironès, SAU en totes les accions que provinguin d’un 
sinistre objecte de cobertura del contracte d’assegurança corresponent.  
 
Un endarreriment en el pagament de la prima no resol el contracte ni allibera de 
l’obligació l’entitat asseguradora d’atendre els sinistres que es produeixin. 
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6. EFECTE DE LES PÒLISSES 
 
Les pòlisses tindran efecte a partir de les 0 hores del 1 de gener de 2017 fins a les 
24 hores del 31 de desembre de 2017. 
 
En el supòsit que el 31 de desembre de 2017, no s’hagi adjudicat cap nou 
contracte a través de licitació pública amb les seves corresponents pòlisses a partir 
del 1 de gener de 2018, la Entitat Asseguradora adjudicatària estarà obligada a 
prorrogar per un període màxim de 4 mesos en les mateixes condicions 
adjudicades. 
 
 
7. CONSORCI COMPENSACIÓ ASSEGURANCES 
 
De conformitat amb l’establert en el text refós de l’Estatut legal del Consorci de 
Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 
d’octubre, el prenedor del contracte d’assegurança dels que deuen obligatòriament 
incorporar un recàrrec a favor de la citada entitat pública empresarial te la facultat 
de convenir la cobertura de riscos extraordinaris amb qualsevol entitat 
asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent. 
 
Les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris produïts per 
esdeveniments extraordinaris ocorreguts a Espanya i que afecten a riscos situats a 
la mateixa, seran abonats pel Consorci de Compensació d’Assegurances quan el 
prenedor hagués satisfet els corresponents recàrrecs al seu favor i es produeixin 
en alguna de les següents situacions: 
 
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorcio de Compensación de Seguros no 
estigui emparat per la pòlissa d’assegurances contractada amb l’entitat 
asseguradora. 
b) Que, encara que estigui emparat per l’esmentada pòlissa d’assegurances, les 
obligacions de l’entitat asseguradora no poden ser complides per haver estat 
declarat judicialment en concurs o per estar subjecta a un procediment de 
liquidació intervinguda o assumida pel Consorcio de Compensación de Seguros. 
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8. SINISTRALITAT DELS ÚLTIMS ANYS 
 
 
Període  Primes 

netes  
Import 
Sinistralitat 

Nº 
accidents 

% 
sinistralitat 

freqüència 

2011 100.385 € 104.377 € 63 103 % 180 % 
2012 100.385 € 69.923 € 58 69 % 170 % 
2013 97.517 € 92.798 € 51 95 % 151 % 
2014 94.649 € 57.609 € 60 60 % 155 % 
2015 96.573 € 78.272 € 42 81% 124 % 

 
 
 
El gerent de TMG SAU 

 
Pere Casas Vall-llosera 
Girona, 1 de novembre 2016 



 

6 

 
 
ANNEX I  
 
RELACIÓ DE VEHICLES ASSEGURATS 
autobusos de TMG a 1 de gener de 2017 
 
 
 MATRICULA MARCA Places Totals 

1 GI-2289-AJ VOLVO 103 

2 GI-1447-BF VOLVO 87 

3 GI-1448-BF VOLVO 87 

4 GI-5803-BN VOLVO 105 

5 GI-9456-BM MERCEDES 20 

6 3907-CMW VOLVO 83 

7 0658-CNW VOLVO 85 

8 7566-CRL MERCEDES 20 

9 7579-CRL MERCEDES 20 

10 5121- DKN VOLVO 85 

11 5133- DKN VOLVO 85 

12 9521 FMV SCANIA 72 

13 9534 FMV SCANIA 72 

14 9545 FMV SCANIA 72 

15 9556 FMV SCANIA 72 

16 9565 FMV SCANIA 72 

17 9576 FMV SCANIA 72 

18 9600 FMV SCANIA 72 

19 9620 FMV SCANIA 72 

20 0517 FPL IVECO 19 

21 0531 FPL IVECO 19 

22 0543 FPL IVECO 19 

23 0583 FPL IVECO 19 

24 6506 GJB SCANIA 72 

25 6524 GJB SCANIA 72 

26 6569 GJB SCANIA 72 

27 4531GYF SCANIA 72 

28 4507GYF SCANIA 72 

29 4480GYF SCANIA 72 

30 3625GZB SOLARIS 50 

31 1525JDH IVECO 43 

32 1728JDH IVECO 43 

33 8513JDP IRISBUS 85 

34 8722JDP IRISBUS 85 

 


