
 

PREGO  DE  PRESCRICIÓNS  TÉCNICAS  DE  CONTRATACION  DE 
SERVIZOS  POLIZA  DE  SEGUROS  DE  RESPONSABILIDADE 
CIVIL/PATRIMONIAL DO CONCELLO DE LÁNCARA

1. OBXECTO DO CONTRATO
O  obxecto  da  licitación  é  a  contratación  polo  Concello  de 

Láncara conforme ás condicións que se especifiquen neste prego, as 
cales  ten  a  consideración  de  coberturas  mínimas,  das  pólizas  de 
seguro que se sinalan a continuación:

- Póliza de responsabilidade civil xeneral/patrimonial, patronal e 
profesional.

O Concello de Láncara dispón dun orzamento anual para 2016 
de 1.588.276,67. O municipio conta con 2.764 habitantes e exerce 
competencias,  nos  termos  previstos  na lexislación  do Estado e  da 
Comunidade Autónoma nas materias do artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, reguladora das bases de réxime local e presta os servizos 
previstos no artigo 26 da citada Lei.

2.- XESTIÓN DO CONTRATO
A Compañía de Seguros que resulte adxudicataria do contrato, 

deberá comunicar ao Concello de Láncara, a persoa de contacto a 
efectos de xestión e tramitación dos sinistros que se produzan, con 
indicación  da  súa  dirección,  teléfono,  fax  e  correo  electrónico,  así 
como a persoa/teléfono de contacto dispoñible as 24 horas do día, 
durante toda a vixencia do contrato

3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
3.A. OBXECTO DO SEGURO
É  obxecto  do  presente  contrato  garantir  as  consecuencias 

económicas  derivadas  da  Responsabilidade  Civil/Patrimonial, 
conforme ao ordenamento xurídico en vigor, durante a vixencia do 
seguro, que poida corresponder directa, subsidiaria ou solidariamente 
ao  asegurado  por  danos  e  prexuízos  corporais  e  materiais  e/ou 
consecuencia,  ocasionados  involuntariamente  a  terceiros,  como 
persoa  xurídica  de  dereito  público  derivada  do  exercicio  das  súas 
competencias  na administración do Municipio,  e  das instalacións e 
propiedades municipais, así como dos seus Entes dependentes.

Teñen calidade de asegurado:
a)  O  Concello  de  Láncara,  a  Corporación,  os  seus 

representantes, directivos, funcionarios, empregados, dependentes e 
en xeral, o persoal ao seu servizo no exercicio das súas funcións e os 
Servizos que lle son propios. A condición de Asegurado aplicarase a 
todo  o  persoal  que  preste  os  seus  servizos  para  os  organismos 
citados, calquera que fose a súa relación de dependencia laboral ou 
administrativa  (funcionario  con  praza  en  propiedade,  interino, 
contratado ou similar), sempre que sexan remunerados polos citados 
organismos.  Así  mesmo  inclúese  o  persoal  en  prácticas  e/ou  en 
formación.
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b) O Concello de Láncara non conta con entidades dependentes.
3.C.- COBERTURAS QUE A PÓLIZA DEBE GARANTIR
a. Responsabilidade Civil Xeneral / Patrimonial
Será  aquela  atribuíble  ao  asegurado  pola  súa  condición  de 

propietario, arrendatario, usufrutuario e/ou usuario de bens inmobles 
e  mobles.  Tamén  a  atribución  pola  súa  condición  de  titular  de 
servizos,  que  directa,  solidaria  ou  subsidiariamente  póidalle 
corresponder  por  toda  lesión  física,  material  e  consecuencia  que 
sufran os terceiros nos seus bens e/ou dereitos, salvo os casos de 
forza  maior,  sempre  que  a  lesión  sexa  consecuencia  do 
funcionamento normal ou anormal dos Servizos Públicos.

Iso comprende:
-  Responsabilidade Civil  atribuíble ao asegurado derivada dos 

danos materiais, e/ou corporais ocasionados a terceiros por actos dos 
seus Órganos de Goberno ou os dos seus funcionarios, axentes ou 
asalariados,  sempre  que  se  achasen  no  cumprimento  das  súas 
atribucións respectivas.

-  Responsabilidade  Civil  atribuíble  ao  asegurado  por  lesións 
causadas a terceiros nos seus bens ou dereitos como consecuencia da 
propiedade, explotación e uso dos medios materiais e patrimoniais, 
tales como edificios e instalacións, depósitos de augas, conducións e 
outras construcións pertencentes ao seu patrimonio ou cuxa posesión 
ostente por calquera título xurídico.

-  Responsabilidade  Civil  atribuíble  ao  asegurado  por  lesións 
causadas a terceiros nos seus bens e/ou dereitos como consecuencia 
da  prestación  dun  servizo  público  sempre  que  a  competencia  da 
xestión do devandito servizo sexa do Concello.

-  Responsabilidade Civil  atribuíble  ao  asegurado  derivada  do 
deber "in vixiando" que lle competa.

-  Responsabilidade  Civil  atribuíble  ao  asegurado  como 
arrendatario, usufrutuario e/ou usuario de bens inmobles e/ou mobles, 
incluídos os Polideportivos, Centros Sociais, etc.

-  Responsabilidade  Civil  derivada  do  funcionamento  dos 
servizos de competencia ou titularidade municipal.

Para  os  efectos  da  póliza  que  se  propón,  enténdese  por 
concepto de lesión ou danos:

a) Danos corporais incluíndo lesión, enfermidade e morte.
b)  Danos materiais:  Dano, deterioración,  destrución ou perda 

dunha cousa, así como o dano ocasionado aos animais.
c)  Os  prexuízos  consecuencia  dun previo  dano material  e/ou 

corporal.  A  perda  económica  consecuencia  directa  dos  danos 
corporais ou materiais sufridos polo reclamante

d)  Danos  patrimoniais  primarios,  entendéndose  por  tales 
aqueles menoscabos ou prexuízos patrimoniais que sufran terceiros 
como  consecuencia  de  erros  profesionais  e  que  non  sexan 
reconducibles a un dano persoal, material ou consecuencia destes.
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A  título  enunciativo  pero  non  limitativo,  queda  cuberta  a 
Responsabilidade Civil atribuíble ao Concello por lesións producidas a 
unha  persoa  física  ou  xurídica  nos  seus  bens  ou  dereitos  como 
consecuencia de:

a)  A  derivada  da  actuación  material  dos  servizos  públicos 
prestados.

b)  Do  estado  de  conservación  e  mantemento  das  distintas 
instalacións  e  medios  materiais  (mobles  e  inmobles)  que  utiliza  o 
Concello, sexa cal for o seu título, para o concreto desenvolvemento 
da súa actividade.

c) A súa calidade de propietario, arrendatario ou usufrutuario de 
predios,  solares,  aparcadoiros,  edificios,  locais,  valos,  semáforos, 
xardíns e parques públicos, instalacións sociais, deportivas, sanitarias, 
docentes e similares.

d)  A  organización  de  todo  tipo  de  actividades  (sociais, 
deportivas,  culturais,  festivas,  etc.),  promovidas  polo  Concello  de 
Láncara, e xestionadas

directamente por persoal municipal ou por empresas ou persoas 
que colaboren co Concello de Láncara ou sexan contratadas por este, 
así como conferencias, exposicións, competicións, feiras, etc.

e) Incendios, explosións, fumes, gases, cheiros, augas, vapores, 
afundimentos  e/ou  desprendementos  de  terreo,  sempre que  teñan 
carácter accidental, súbito e repentino.

f) A tenza de animais
g) Da execución de traballos de:
- Mantemento e conservación de beirarrúas, camiños, estradas, 

xardíns, parques, etc.
-  Mantemento  de  edificios  e  instalacións  dependentes  do 

Concello.
- Rede de rede de sumidoiros, iluminación pública, etc. da súa 

competencia.
- Mantemento e reparación de conducións, canos, etc., da súa 

competencia.
-  Construción  de  edificacións  e  instalacións  realizadas  por 

persoal adscrito ao Concello.
Queda supeditada  esta  cobertura  a  que  devanditos  traballos 

sexan dispostos polo Concello e realizados ou executados polo seu 
propio persoal.

Queda así mesmo garantida a Responsabilidade Civil subsidiaria 
do  Concello  de  Láncara,  con  motivo  de  lesións  sufridas  por  un 
particular  nos  seus  bens  ou  dereitos  a  consecuencia  de  traballos 
realizados por contratistas ao servizo do mesmo.

h) Servizos de vixilancia e seguridade, así como a utilización de 
armas de fogo.

i) Do uso de vehículos de motor, propiedade ou alugados polos 
dependentes  do  Asegurado,  sexan  funcionarios  ou  non,  e  sexan 
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postos a disposición do Asegurado para comisións de servizo.  Esta 
cobertura actúa en exceso de calquera outro seguro, sexa ou non a 
nome do Asegurado.

j)  Do  transporte  de  mercadorías  e  bens  en  xeral  en  medios 
terrestres,  incluíndo  operacións  de  carga  e  descarga.  Inclúese  a 
Responsabilidade  do  Asegurado  pola  contratación  de  Empresas 
Transportistas para o transporte de bens propiedade ou baixo aluguer 
ou  depósito  do  Asegurado,  así  como  polos  danos  que  tales  bens 
poden causar durante o seu transporte.

k)  Pola  organización  de  excursións,  campamentos  e  outras 
actividades  e  campañas  similares,  organizadas  polos  diversos 
Servizos Municipais.

l)  Pola  organización  de  festexos  públicos  tales  como  bailes, 
verbenas,  festexos,  concursos,  feiras  e  actos  culturais  en  xeral. 
Dentro do termo actos culturais entenderase incluída a organización 
de actividades de lecer e tempo libre (probas deportivas, carreiras, 
colonias infantís, campamentos e vacacións da terceira idade que se 
desenvolvan en calquera punto do territorio nacional español).

m) Pola organizador de festexos con lanzamento de foguetes, 
tracas e fogos artificiais. En canto a estes últimos, a póliza actuará en 
exceso  da  garantía  que  teña  contratada  a  empresa  pirotécnica 
encargada do disparo dos mesmos.

n)  Por  escapes  de  gas,  cloro,  etc.,  en  calquera  instalación 
municipal.

ñ)  Obras realizadas mediante contrato,  sendo o contratista  o 
Concello de Láncara.

En  todo  caso  quedará  cuberta  a  Responsabilidade  Civil 
subsidiaria  ou  solidaria  que  puidese  corresponder  ao  Concello  por 
traballos de construción, ampliación e modificación ou mantemento 
encargados ao contratista e/ou a posibles subcontratistas.

o)  Por  tenza  e  uso  de  instalacións  mecánicas  de  carga  e 
descarga, maquinaria, ferramentas e utillaxe, así como de vehículos 
industriais e maquinaria autopropulsada sempre que non poidan nin 
deban ser asegurados.

p)  A  propiedade,  xestión  e/ou  explotación  de  mercados  de 
venda  ambulante  municipais,  centros  de  ensino,  polideportivos, 
praias  fluviais,  polifuncional,  pabillón,  instalacións  deportivas,  ou 
espazos abertos ao público, etc.

q) Pola retirada de vehículos da vía pública e polos danos aos 
vehículos  de  terceiros,  que  estea  provisionalmente  en  poder  do 
Concello para a súa vixilancia e custodia, establecéndose un límite 
por vehículos de 15.000 Euros.

r) Danos orixinados como promotor ou construtor das obras de 
construción,  mantemento,  reparación  e  reforma  nos  bens  da  súa 
propiedade cualificadas como obras menores (ata 60.101,21 euros)
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s)  Queda  así  mesmo  garantida  a  Responsabilidade  Civil 
Subsidiaria do Concello de Láncara con motivo de lesións sufridas por 
un particular nos seus bens e dereitos a consecuencia de traballos 
realizados polos contratistas de distintos servizos, por exemplo o de 
recollida de lixos,  limpeza  viaria,  distribución e subministración de 
auga  e  rede  de  sumidoiros,  poda  de  árbores,  mantemento  de 
caldeiras, revisión de extintores e ascensores, mantemento da piscina 
municipal, etc.

3. D. Responsabilidade Civil Patronal e Cruzada
A presente cobertura esténdese a amparar a responsabilidade 

civil  que  lle  sexa  esixida  ao  asegurado  de  conformidade  coa 
normativa legal vixente, por accidentes sufridos polos traballadores 
con ocasión da realización do seu traballo.

Para ese efecto teñen a consideración de traballadores:
- Os asalariados dos Asegurados incluídos en nómina e dados 

de alta no seguro de Accidentes de Traballo, así como os traballadores 
con relacións de traballo temporal ou de duración determinada e os 
contratados por empresas de Traballo Temporal e outros dependentes 
do Asegurado á marxe da relación laboral, entre outros, bolseiros ou 
persoal en prácticas laborais non profesionais.

Así  mesmo  ampararase  a  responsabilidade  civil  esixible  ao 
Concello  de Láncara por accidentes de traballo sufridos por outros 
contratistas, subcontratistas propios ou alleos e persoal dependente 
de todos eles.

3. E. Responsabilidade Civil Profesional
Garantirase  a  Responsabilidade  Civil  dos  Asegurados  no 

exercicio  da  súa  actividade  profesional  (funcionarios,  empregados 
municipais e persoal técnico titulado) por erros, accións ou omisións 
profesionais que causen danos corporais, materiais e/ou patrimoniais 
a terceiros, mentres exerzan as súas funcións para e por conta do 
Concello e empresas e organismos dependentes

En especial, garantiranse as responsabilidades derivadas de:
 As actividades de dirección e/ou supervisión de obras e/ou 

proxectos  de  construción,  montaxe,  ampliación  ou  reformas, 
excluíndose en calquera caso os danos sufridos polas propias obras 
supervisadas,  proxectadas,  construídas,  montadas,  ampliadas  ou 
reformadas.

 O outorgamento de licenzas urbanísticas
 A  actuación  profesional  do  persoal  dependente  do 

Concello  na  súa  actividade  de  asistente  social  (terceira  idade, 
discapacitados, toxicómanos ou outros).

Esta cobertura de Responsabilidade Civil actuará en defecto, en 
exceso  e/ou  diferenza  de  condicións  respecto  doutros  seguros 
subscritos, obrigatorios ou non.

3.F. Fianzas e defensa civil e criminal
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Para os  Asegurados cuxa Responsabilidade está  cuberta  pola 
póliza en relación cos feitos sinalados nela, quedan comprendidas as 
seguintes garantías:

a) A defensa persoal polos Avogados e Procuradores designados 
pola Entidade Aseguradora nos procedementos civís e criminais que 
se lles seguisen, aínda despois de liquidadas as Responsabilidades 
Civís.

b)  A  constitución  da  fianza  que  en  causa  civil  e  criminal 
esixíseselles para asegurar a súa liberdade provisional.

c) A constitución da totalidade da fianza que en causa civil e 
criminal  fose  pedida  como  garantía  das  Responsabilidades 
pecuniarias.

3.G. Prestación complementaria de liberación de gastos
A suma asegurada pola póliza entenderase liberada de calquera 

dedución  por  gastos  xudiciais  ou  extraxudiciais  que  como 
consecuencia  da  tramitación  do  expediente  do  sinistro  que  se 
produciu  á  Aseguradora,  cando  aqueles  gastos  sumados  á 
indemnización satisfeita excedan á citada garantía.

O pago de todos os gastos xudiciais que sen constituír sanción 
persoal,  sobreviñesen  a  consecuencia  de  calquera  procedemento 
criminal que lles seguise.

Todos os pagos que deba realizar a Compañía Aseguradora en 
virtude  da  póliza,  non  pode  exceder  as  cantidades  máximas 
aseguradas  por  cada  un  dos  conceptos  asegurados  na  póliza  que 
contrate o Concello.

Se o asegurado fose condenado nun procedemento criminal, a 
Compañía  Aseguradora  terá  a  facultade  de  resolver  sobre  a 
conveniencia  de  recorrer  ante  o  Tribunal  superior  competente.  Se 
estimase  improcedente  o  recurso,  comunicáseo  ao  Concello, 
quedando este en liberdade de interpoñelo, pero pola súa exclusiva 
conta.

4. LIMITES DE INDEMNIZACION
Ao obxecto de presentación de propostas, deberán presentarse 

cotizacións sobre os seguintes límites de indemnización:
Responsabilidade Civil Xeneral 600.000 € por sinistro.
Por Anualidade de seguro: O dobre do límite por sinistro
Responsabilidade Civil Patronal e Cruzada 300.000 € por sinistro
Por Anualidade de seguro: O dobre do límite por sinistro.
Sublímite por vítima en RC Patronal e Cruzada 90.000 €
Responsabilidade Civil Profesional Incluída
Fianza e Defensa Civil e Penal Incluída
Establécese unha franquía máxima por sinistro de 900 euros.
A aseguradora comprometerase a tramitar e liquidar todos os 

sinistros dos cales sexa responsable o asegurado e que afecten a esta 
Póliza, incluíndo aqueles que polo seu importe estivesen por baixo do 
valor da franquía.
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Posteriormente  liquidará  co  asegurado,  na  forma  que  se 
estableza,  os  importes  abonados  que  correspondan  ao  pago  de 
franquías.

5. ÁMBITO TEMPORAL
Para  as  tres  modalidades  de  Responsabilidade  Civil  obxecto 

deste contrato cóbrense, de acordo cos demais termos da Póliza, os 
danos ocorridos durante a vixencia da póliza. Así mesmo quedarán 
cubertas  as  reclamacións  que  se  produzan  dentro  dos  48  meses 
seguintes á súa cancelación, por feitos ocorridos durante a vixencia 
da Póliza.

6. ÁMBITO TERRITORIAL
A  cobertura  da  póliza  soamente  ampara  reclamacións 

formuladas  ante  a  xurisdición  española  por  feitos  ocorridos  en 
España, que se traduzan en responsabilidades ou outras obrigacións 
impostas  con  arranxo  ás  disposicións  legais  vixentes  no  territorio 
español.

7. OBRIGACIÓNS DA COMPAÑÍA ASEGURADORA
A  Entidade  Aseguradora  deberá  ofrecer  un  sistema  para  a 

xestión e tramitación das reclamacións e sinistros áxil que satisfaga 
as necesidades do Concello  de Láncara.  Devandito sistema para a 
xestión e tramitación das reclamacións e sinistros deberá detallarse 
indicando procedemento, contactos, etc, nun documento específico, 
unha  vez  adxudicado  o  contrato,  harmonizándose  devandito 
procedemento  co  previsto  nos  artigos  da  Lei  39/2015,  de  1  de 
outubro, de Procedemento administrativo común das administracións 
públicas no relativo á materia de Responsabilidade Patrimonial.

Ao finalizar cada ano de contrato, a Compañía deberá entregar 
ao  Concello  de  Láncara  unha  relación  dos  sinistros  tramitados, 
indicando as cantidades abonadas por cada un.

- Actos intencionados ou realizados con mala fe, polo Asegurado 
ou persoa pola que deba responder, ou ben derivados da infracción 
ou incumprimento deliberado das normas legais.

-  Danos por feitos  de guerra  civil  ou internacional,  motín  ou 
tumulto  popular,  terrorismo,  terremotos  e  inundacións  e  outros 
eventos extraordinarios.

- O pago de sancións e multas de calquera tipo.
-  Responsabilidades  esixibles  en  virtude  da  normativa 

reguladora do uso e circulación de vehículos a motor.
- Reacción ou radiación nuclear ou contaminación radioactiva de 

calquera tipo, sexa ou non recollida na lexislación específica desta 
materia.

-  Derivadas  de  danos  causados  por  calquera  artefacto  ou 
aeronave destinado á navegación ou sustentación aérea.

- Por danos causados con motivo de alborotos, desordes, motíns 
e en xeral, alteracións da orde pública.
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- Derivada de danos producidos por contaminación do solo, as 
augas ou a atmosfera, sempre que non se deba a un feito repentino, 
súbito ou inesperado que a Corporación non poida prever e cuxas 
consecuencias non poida evitar.

- Derivada de danos producidos por rotura de encoros, presas, 
infiltracións ou desbordamentos de augas mariñas,  de ríos,  canles, 
portos ou lagos.

9.-  CRITERIOS  DE  ADXUDICACIÓN  DO  SEGURO  DE 
RESPONSABILIDADE

CIVIL/PATRIMONIAL (MÁXIMO 100 PUNTOS)
A.- Mellor oferta económica: 80 puntos
A valoración da oferta económica realizarase da seguinte forma:
Todas as ofertas serán clasificadas por orde de mellor a peor, en 

función á baixa presentada sobre o tipo indicado no prego.
Obtido a orde de prelación de todas as ofertas, asignarase á 

mellor oferta o máximo dos puntos correspondentes, é dicir, á maior 
baixa.

Ás  ofertas  seguintes  na  orde  de  prelación,  asignaráselles  os 
puntos que proporcionalmente correspondan pola súa diferenza coa 
mellor oferta, de acordo coa seguinte fórmula de proporción directa: 
P=(PMxO)/MO, onde 

P  é  a  puntuación,  PM  é  a  puntuación  máxima,  O  é  o  valor 
cuantitativo da oferta que se valora e MO é a mellor oferta, é dicir, a 
maior baixa.

B.- Mellora da franquía xeral por sinistro: 20 puntos
Outorgaranse os 20 puntos á oferta que presente unha mellora 

que leve a eliminación da franquía, isto é, franquía por sinistro igual a 
0 € e o resto de puntos distribuiranse de acordo coa seguinte fórmula:

P= (FM-O)/45
Onde P é a puntuación, Fm, é a franquía máxima, isto é, 900 e 

O, é a oferta exposta.
Criterios subxectivos: 20 puntos
10.- DURACIÓN
O contrato terá unha duración dous anos, desde as 00:00 horas 

do día 14 de decembro de 2016 ata  o 13 de decembro de 2018, 
podendo prorrogarse expresamente por outros dous anos.

11.- PREZO DE LICITACIÓN
O orzamento base de licitación é de 6.000 euros por ano. O IVE 

é cero euros.
Con  todo,  dado  que  o  contrato  pode  acadar  ata  4  nos  de 

duración, o seu valor estimado ascende a 24.000 euros.
O  prezo  do  contrato  que  se  formalice  será  a  prima  total 

pagadeira  polo  licitador  que  resulte  adxudicatario,  e  enténdense 
incluídos todos os gastos que a entidade aseguradora deba realizar 
para o normal cumprimento das obrigacións contratadas.

12.- FORMA DE PAGO
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A  prima  será  prepagable,  previa  presentación  do  recibo  e 
abonarase anualmente.

13.- REVISIÓN DE PREZOS
Neste contrato non será aplicable a revisión de prezos.
14.- PROTECCIÓN DE DATOS
Todos os datos facilitados polo Concello de Láncara, de carácter 

persoal  estarán  protexidos  pola  Lei  Orgánica  15/1999,  do  13  de 
decembro,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal  e  demais 
normativa de aplicación.

Os datos de carácter persoal cedidos polo Concello de Láncara 
ao adxudicatario, só poderán ser utilizados para o cumprimento dos 
fins obxecto do contrato, estando terminantemente prohibido a súa 
utilización para fins distintos, e a cesión a terceiros, nin sequera para 
a súa conservación, constituíndo estes feitos, causa de resolución do 
contrato, sen prexuízo das responsabilidades penais nas que puidese 
incorrer o adxudicatario como consecuencia diso. Por outra banda, o 
adxudicatario deberá garantir as medidas de seguridade básicas para 
a  protección  efectiva  dos  datos  cedidos  co  fin  de  asegurar  a 
protección dos mesmos.
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ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª.___________________________________,  con  DNI 

_____________________,  ao  obxecto  de  acreditar  o  cumprimento  da 
mellora na tramitación dos sinistros mediante a inclusión da figura 
XESTOR DE SEGUROS LOCAL,

DECLARA:
En  relación  coa  oferta  técnica  presentada  pola  compañía 

aseguradora  __________________________________  ao  Concello  de 
Láncara, ao obxecto de participar na licitación para a contratación da 
póliza  de  seguro  de  responsabilidade  civil/patrimonial,  patronal  e 
profesional,

Que será proposto como Xestor Local da citada compañía e que 
dispón  de  establecemento  con  localización  física  no  municipio  de 
Láncara, cos seguintes datos de contacto:

- Dirección:
- Código Postal:
- Municipio:
- Teléfono fixo:
- Teléfono Móbil:
- E-mail:
E  para  que  así  conste  e  a  súa  xustificación  onde  proceda, 

asínase  a  presente  declaración,  en  Láncara,  a  ___________  de 
_______________ de _________.
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