PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSEGURANCES:
ACCIDENTS COL·LECTIU (LOT 1) I VIDA (LOT 2) DEL PERSONAL PER PART DE LA FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SOTA VARIS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
EXPEDIENT NÚMERO 50/2017

A. LOT 1: PÒLISSA D’ACCIDENTS COL·LECTIU
1. OBJECTE DE l’ASSEGURANÇA
És objecte de l’assegurança la contractació per part de la Fundació Tecnocampus MataróMaresme (en endavant, Tecnocampus) d’una pòlissa d’assegurança Col·lectiva d’Accidents,
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en l’actual plec.
Mitjançant el cobrament per l'Assegurador de la corresponent prima, l'Entitat Asseguradora
indemnitzarà, en cas de produir-se les contingències previstes en la clàusula 5.-Garanties i Capitals
coberts, al propi Assegurat o als beneficiaris designats per aquest.
2. DEFINICIONS
2.1. Prenedor de l’assegurança: la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
2.2. Assegurats: La persona física pertanyent a qualsevol dels grups i col·lectius descrits al punt 7.
En l’Annex I, II, III, s’adjunten les dades del personal laboral actual de Tecnocampus. Aquest
llistat conté informació dels Assegurats a efectes de la presentació de les ofertes. No obstant això,
els Assegurats de la pòlissa seran aquells que pertanyin al col·lectiu en el moment de
formalització de la corresponent pòlissa d’assegurances o que s’incorporin a l’activitat objecte de
la mateixa en el transcurs del contracte.
2.3. Beneficiari: Persona física designada com a titular dels drets indemnitzatoris que
s’estableixen al contracte. La seva designació pot ser expressa o tàcita d’acord amb el que
estableix la clàusula A.7 del present plec de prescripcions tècniques.
2.4. Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. En formen part de
la pòlissa els Plecs de clàusules administratives i el present Plec de Prescripcions tècniques així
com els suplements que es puguin emetre amb posterioritat per a complementar-lo.
2.5. Prima: Preu de l’assegurança. El rebut contindrà a mes, els recàrrecs i impostos que siguin
legalment aplicables.
2.6. Capital assegurat: Import indemnitzatori establert en cas d’ocurrència de cadascuna les
contingències objecte de cobertura d’acord amb el que s’estableix a la clàusula A.9 del present
plec de prescripcions tècniques.
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2.7. Sinistre: Ocurrència d’alguna de les contingències assegurades a qualsevol de les persones
físiques que en formen part del col·lectiu assegurat.
3. RISCOS COBERTS
3.1. Accident.
S’entén per accident la lesió corporal o la mort sobrevinguda a l'assegurat, independentment de
la seva voluntat i degut a una causa sobtada, externa i violenta, tant en l'exercici de la seva
professió com fora de l’àmbit professional.
3.2. Mort per accident.
L’assegurador garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris designats, en cas de mort
de l’assegurat com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, produïda dins el termini de
vigència de la mateixa.
3.3. Incapacitat Permanent Absoluta.
L’assegurador garanteix el pagament del capital establert a l’assegurat, en cas d’invalidesa
absoluta i permanent d’aquest, com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, quedi
afectat per una incapacitat permanent absoluta abans dels 65 anys. S’entén per incapacitat
Permanent Absoluta la situació física irreversible provocada per accident que determini la total
ineptitud d’aquest per al manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat
professional.
-Seran considerats com accidents: Lesió corporal o mort que deriva d’una causa violenta,
sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.
a)

Enverinaments, asfixies o cremades produïdes per aspiració involuntària de gasos.

b)

Ingestió per error o per acte criminal de tercers de productes tòxics o corrosius, excloent
intoxicacions degudes a l'abús de productes alcohòlics, sedants, estimulants, estupefaents
i al·lucinògens.

c)

Infeccions quan l'agent patogen hagi penetrat en el cos per una lesió produïda per un
accident cobert per la pòlissa.

d)

Insolacions, congestions, congelacions o d'altres inclemències del temps o de la pressió
atmosfèrica, si l'assegurat hi ha estat exposat a conseqüència de l'accident.

e)

Asfíxia per immersió.

f)

Conseqüències de tot tipus de la mossegada d'animals i picadures d'insectes.

g)

Conseqüències d'intervencions quirúrgiques i de tota classe de tractaments mèdics si són
motivats per un accident cobert per la pòlissa.

h)

Els ocorreguts en accions de legítima defensa, així com els relacionats per deure de
solidaritat humana.

i)

Els derivats de l'ús de mitjans normals de locomoció terrestre, aquàtica o aèria, així com
els derivats de la conducció de qualsevol tipus de motocicleta, automòbils, turismes d'ús
particular, furgonetes i camions, sempre que l'assegurat posseeixi el permís de conduir
adequat al vehicle que condueixi.
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j)
k)

S'hi inclouen tots els esports practicats en qualitat d'afeccionats, llevat boxa, bobsleigh,
proves de velocitat i resistència de vehicles a motor i els esports aeris.
Esqueixaments i distensions musculars com a conseqüència d’un esforç sobtat.

4. RISCOS EXCLOSOS
Per a les garanties seran admissibles les següents exclusions:
a) Les conseqüències d’un acte d’imprudència temerària de l’Assegurat, declarats així
judicialment, així com els derivats de la participació d’aquest en accions delictives.
b) Les conseqüències d’esdeveniments de guerra, encara quan no hagi estat declarada o
derivades de rebel·lions, revolucions, tumults populars, motins o fets de caràcter polític o
social.
c) Les conseqüències de la reacció nuclear, radiació nuclear o contaminació radioactiva.
d) Provocació intencionada del sinistre per part de l’Assegurat.
e) Conflictes armats (hi hagi hagut o no declaració oficial de guerra).
f)

Inundació que tinguin el caràcter d’extraordinàries o catastròfiques, huracans, tempestes,
moviments sísmics i, en general, els fets que en virtut de la seva magnitud i gravetat siguin
qualificats de catastròfics per l’autoritat competent.

g) Les conseqüències o seqüeles d'accidents esdevinguts amb anterioritat a l'entrada en vigor
d'aquesta assegurança, encara que aquestes es manifestin durant la seva vigència.
h) La participació en competicions o tornejos organitzats per federacions esportives o
organismes similars, així com la pràctica d’esports o activitats notòriament perilloses i
especialment les següents: automobilisme, motociclisme, submarinisme, navegació
d’altura (en embarcacions no destinades al transport públic de passatgers), escalada,
espeleologia, boxa, paracaigudisme, aerostació, vol lliure i vol sense motor.
i)

La utilització, com a passatger o tripulant, d'helicòpters i mitjans de navegació aèria no
autoritzats per al transport públic de viatgers.

j)

Estirades, trencaments o esquinçaments musculars, lumbàlgies i hèrnies de qualsevol
naturalesa.

k) Participació activa de l'assegurat en actes delictius, o en apostes, desafiaments o baralles,
llevat dels casos de legítima defensa o estat de necessitat.
l)

Accidents soferts per estar embriagat o sota l'efecte de drogues, tòxics o estupefaents,
sempre que qualsevol d'aquestes circumstàncies hagi estat causa determinant de
l'accident. Es considera que hi ha embriaguesa quan el grau d'alcohol en sang sigui
superior al límit permès per la legislació sobre trànsit i circulació vigent en el moment de
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l'accident.
m) Lesions i malalties de qualsevol naturalesa (fins i tot les d'origen infecciós), infarts, episodis
cardiovasculars, atacs d'epilèpsia i pèrdua de les facultats mentals, llevat que siguin
ocasionades per un accident.
n) que siguin conseqüència d'intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics no motivats
per un accident cobert per la pòlissa;
o) Riscos de caràcter extraordinari sobre les persones, coberts o exclosos pel Consorci de
Compensació d'Assegurances en els termes recollits en cada moment a la legislació vigent

5. RISCOS EXTRAORDINARIS
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 6 i 8 de l’estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances, aprovat per l’article 4- de la Llei 21/1990, de 19 de desembre (BOE
de 20 de desembre), el prenedor d’un contracte d’assegurança dels que han d’incorporar
obligatòriament recàrrec en favor de la citada entitat esmentats en l’article 7 del mateix estatut
legal, té la facultat de convenir la cobertura dels riscs extraordinaris amb qualsevol entitat
asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent, en cas contrari, el
Consorci de Compensació d’Assegurances satisfarà les indemnitzacions derivades de sinistres
produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscs en ella
situats, als assegurats que, havent satisfet els corresponents recàrrecs al seu favor, es trobin en
alguna de les situacions següents:
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances no estigui
emparat per pòlissa d’assegurança.
b) Que, malgrat estar emparat per pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat asseguradora
no poguessin ser acomplides per haver estat declarada en fallida, suspensió de pagaments o que,
trobant-se en una situació d’insolvència, estigués subjecta a un procediment de liquidació
intervinguda o que aquesta liquidació hagués estat assumida per la comissió liquidadora
d’entitats asseguradores.
El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà la seva actuació a allò convingut en
l’esmentat estatut legal, modificat per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades (BOE de 9 de novembre); en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de
contracte d’assegurança; en el Reial Decret 2022/1986, de 29 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament de riscos extraordinaris sobre les persones i els béns (BOE d’1 d’octubre), i disposicions
complementàries.

5.1. Esdeveniments extraordinaris coberts
S’entén per esdeveniments extraordinaris:
a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins, inundacions
extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques i caiguda de cossos
siderals i aeròlits.
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b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel•lió, sedició, motí o
tumult popular.
c) Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de
pau.
5.2. Riscs exclosos
No seran indemnitzables pel Consorci de Compensació d’Assegurances els danys o sinistres
següents:
a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d’Assegurança.
b) Els ocasionats a persones assegurades per contracte d’assegurança diferent a aquells en els
quals és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
c) Els produïts per conflictes armats, malgrat no els hagin precedit la declaració oficial de
guerra.
d) Els que per llur magnitud i gravetat són qualificats pel Govern de la nació com a “catàstrofe
o calamitat nacional”.
e) Els derivats d’energia nuclear.
f) Els deguts a la mera acció del temps o a agents atmosfèrics diferents dels fenòmens de
naturalesa abans assenyalats.
g) Els causats per actuacions produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme
conforme a allò convingut en la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, així com durant el
transcurs de vagues legals.
h) Els indirectes o pèrdues de qualsevol tipus derivades de danys directes o indirectes.
i) Els causats per mala fe de l’assegurat.
j) Els produïts quan la cobertura es troba en suspensió d’efectes o el contracte extingit per
manca de pagament de primes.
k) Els corresponents a pòlisses la data o l’efecte dels quals no precedeixin en 30 dies aquell en
què hagi esdevingut el sinistre, tret dels casos de reemplaçament o substitució de pòlissa, o
revalorització automàtica de capitals.
6. BENEFICIARIS
En cas d'invalidesa absoluta i permanent, el propi assegurat.
En cas de mort, es determinaran d'acord a les següents regles:
-

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 posterior, durant la
vigència del contracte.

-

En el supòsit que no hi hagués beneficiari designat s’aplicarà la normativa de successions que
correspongui segons el cas.
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7. COL·LECTIU ASSEGURAT
- Grup Laboral de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
- Nombre assegurats: 275
- Identificació assegurats: Relació annex I del present plec

8. ÀMBITS TEMPORAL I TERRITORIAL
-

Àmbit temporal cobertura: 24 hores

-

Àmbit territorial de cobertura: Mundial

9 .GARANTIES I CAPITALS ASSEGURATS PER PERSONA
Assegurança 1. Grup Laboral de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
-

Mort per accident
Invalidesa permanent absoluta

35.000,00 €
35.000,00 €

10. ALTRES PRECISIONS
A afectes de la indemnització a percebre per un sinistre d’Invalidesa Permanent, serà suficient
amb la presentació de la Resolució o Sentència que l’atorgui o reconegui.
La inclusió del col·lectiu en les pòlisses que s’emetin serà automàtica, sense més requisit que la
certificació expedida per Tecnocampus confirmant la inclusió de l’Assegurat en el Col·lectiu
corresponent.
Les cobertures garantides en les presents Condicions Tècniques cessaran en el cas del personal
laboral del Tecnocampus al complir els assegurats els 67 anys d’edat, mentre romanguin al servei
actiu del Prenedor.
A l’existir pòlissa actual no serà necessari complimentar butlletins d’adhesió ni qüestionaris de
salut per a aquelles persones que procedeixin de l’anterior pòlissa.
Per tant, el traspàs del col·lectiu serà en bloc, per a tots els treballadors i independentment de la
situació laboral dels Assegurats en aquest moment (estiguin en alta laboral, en baixa per
incapacitat temporal, per invalidesa provisional, per incapacitat laboral transitòria, per qualsevol
de les causes legals de situació de suspensió del contracte de treball, en tramitació d’expedient
d’invalidesa, etc.) sense necessitat de complimentar cap tipus de requisit mèdic ni qüestionari de
salut.
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No s’admetran exclusions en les pòlisses per a cap membre inclòs en el grup assegurat, i això
encara en el cas que en la data d’emissió de la pòlissa estigués en alguna de les situacions indicades
en el paràgraf anterior.

11. CONDICIONS D’ADHESIÓ
L’adhesió a aquest contracte del personal pertanyent a Tecnocampus serà automàtica per a tots
els Assegurats, sense necessitat ni exigència de complimentar documentació alguna.
12. GESTIÓ DE LA PÒLISSA I REGULARITZACIÓ
1. Si el contracte s’adjudiqués abans de finalitzar l’exercici 2016 però no es pogués formalitzar
abans del dia 1 de gener de 2017 per demores en el procediment administratiu de contractació,
l'entitat adjudicatària emetrà, amb data 1 de gener de 2017, una carta de garantia provisional,
acceptant les condicions establertes en aquest Plec, i facilitant a Tecnocampus la pòlissa
definitiva dins del mes de gener.
2. Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes en les regularitzacions, l’entitat adjudicatària
haurà d’aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per a la formalització de la proposta
econòmica d’aquesta contractació.
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B. LOT 2: PÒLISSA VIDA
1. OBJECTE DEL CONTRACTE DE VIDA
Contractació per part de la Tecnocampus com a prenedor d’una pòlissa d’assegurança Col·lectiva
de Vida d’ acord amb les condicions que s’especifiquen en l’ actual plec, les quals tenen
consideració de cobertures mínimes.
Mitjançant el cobrament per l'Assegurador de la corresponent prima en la forma i pel
procediment establert en aquest plec, i dintre dels límits pactats en el mateix, l'Entitat
Asseguradora indemnitzarà, en cas de produir-se les contingències previstes en la clàusula 2.6
“Garanties i Capitals Assegurats per persona”, al propi Assegurat o als beneficiaris designats per
aquest.

2. DEFINICIONS
2.1. Prenedor: La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
2.2. Assegurat: La persona física pertanyent al col·lectiu descrit al present plec.
2.3. Beneficiari: Persona física designada com a titular dels drets indemnitzatoris que
s’estableixen al contracte. La seva designació pot ser expressa o tàcita d’acord amb el que
estableix la prescripció present plec de prescripcions tècniques.
2.4. Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. En formen part de
la pòlissa els Plecs de clàusules administratives i el present Plec de Prescripcions tècniques així
com els suplements que es puguin emetre amb posterioritat per a complementar-lo.
2.5. Prima: Preu de l’assegurança. El rebut contindrà a mes, els recàrrecs i impostos que siguin
legalment aplicables.
2.6. Capital assegurat: Import indemnitzatori establert en cas d’ocurrència de cadascuna les
contingències objecte de cobertura d’acord amb el que s’estableix a la prescripció B.8 del present
plec
2.7. Sinistre: Ocurrència d’alguna de les contingències assegurades a qualsevol de les persones
físiques que en formen part del col·lectiu assegurat.

3.RISCOS COBERTS
3.1. Mort per qualsevol causa: L'assegurador garanteix el pagament del capital assegurat als
beneficiaris designats, immediatament després de rebuda la prova de la mort de l'assegurat,
qualsevol que fos la causa i en qualsevol lloc del món que hi passi. Es considerarà inclosa la mort
produïda per suïcidi amb un període de carència d’un any.
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3.2. Incapacitat Permanent Absoluta o Gran Invalidesa per qualsevol causa: La companyia
asseguradora garanteix el pagament del capital contractat, en cas que l’Assegurat a causa d’un
accident o malaltia cobert per la pòlissa, quedi afectat per una incapacitat permanent absoluta o
gran invalidesa abans dels 67 anys. S’entén per Incapacitat Permanent Absoluta la situació física
irreversible provocada per accident o malaltia que determini la total ineptitud d’aquest per al
manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat professional.
4.RISCOS EXCLOSOS
Per a les garanties seran admissibles les següents exclusions:
a) Les conseqüències d’un acte d’imprudència temerària de l’Assegurat, declarats així
judicialment, així com els derivats de la participació d’aquest en accions delictives.
b) Les conseqüències de la reacció nuclear, radiació nuclear o contaminació radioactiva.
c) Conflictes armats (hi hagi hagut o no declaració oficial de guerra).
d) Riscos de caràcter extraordinari sobre les persones, coberts o exclosos pel Consorci de
Compensació d'Assegurances en els termes recollits en cada moment a la legislació vigent.

5. RISCOS EXTRAORDINARIS
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 6 i 8 de l’estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances, aprovat per l’article 4º de la Llei 21/1990, de 19 de desembre (BOE
de 20 de desembre), el prenedor d’un contracte d’assegurança dels que han d’incorporar
obligatòriament recàrrec en favor de la citada entitat de dret públic, esmentats en l’article 7 del
mateix estatut legal, té la facultat de convenir la cobertura dels riscs extraordinaris amb qualsevol
entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent, en cas contrari,
el Consorci de Compensació d’Assegurances satisfarà les indemnitzacions derivades de sinistres
produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscs en ella
situats, als assegurats que, havent satisfet els corresponents recàrrecs al seu favor, es trobin en
alguna de les situacions següents:
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances no estigui
emparat per pòlissa d’assegurança.
b) Que, malgrat estar emparat per pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat
asseguradora no poguessin ser acomplides per haver estat declarada en fallida, suspensió
de pagaments o que, trobant-se en una situació d’insolvència, estigués subjecta a un
procediment de liquidació intervinguda o que aquesta liquidació hagués estat assumida per
la comissió liquidadora d’entitats asseguradores.
El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà la seva actuació a allò convingut en
l’esmentat estatut legal, modificat per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades (BOE de 9 de novembre); en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de
contracte d’assegurança; en el Reial Decret 2022/1986, de 29 d’agost, pel qual s’aprova el
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Reglament de riscos extraordinaris sobre les persones i els béns (BOE d’1 d’octubre), i disposicions
complementàries.
5.1. Esdeveniments extraordinaris coberts
S’entén per esdeveniments extraordinaris:
a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins, inundacions
extraordinàries, erupcions volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques i caiguda de
cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí o
tumult popular.
c) Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de
pau.
5.2. Riscos exclosos
No seran indemnitzables pel Consorci de Compensació d’Assegurances els danys o sinistres
següents:
a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d’Assegurança.
b) Els ocasionats a persones assegurades per contracte d’assegurança diferent a aquells en
els quals és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d’Assegurances.
c) Els produïts per conflictes armats, malgrat no els hagin precedit la declaració oficial de
guerra.
d) Els que per llur magnitud i gravetat són qualificats pel Govern de la nació com a
“catàstrofe o calamitat nacional”.
e) Els derivats d’energia nuclear.
f) Els deguts a la mera acció del temps o a agents atmosfèrics diferents dels fenòmens de
naturalesa abans assenyalats.
g) Els causats per actuacions produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a
terme conforme a allò convingut en la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, així com
durant el transcurs de vagues legals.
h) Els indirectes o pèrdues de qualsevol tipus derivades de danys directes o indirectes.
i) Els causats per mala fe de l’assegurat.
j) Els produïts quan la cobertura es troba en suspensió d’efectes o el contracte extingit per
manca de pagament de primes.
k) Els corresponents a pòlisses la data o l’efecte dels quals no precedeixin en 30 dies aquell
en què hagi esdevingut el sinistre, tret dels casos de reemplaçament o substitució de
pòlissa, o revalorització automàtica de capitals.
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6. BENEFICIARIS
En cas de mort, es determinaran d'acord a les següents regles:
-

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 posterior, durant la
vigència del contracte.

-

En el supòsit que no hi hagués beneficiari designat s’aplicarà la normativa de successions que
correspongui segons el cas.

7. ASSEGURATS
Col·lectiu d’empleats relacionats (ANNEX I). Nombre assegurats: 275

8. GARANTIES I CAPITALS ASSEGURATS PER PERSONA
Les garanties i capitals assegurats per persona seran:
- Mort per qualsevol causa........................................................................... 35.000,00 euros
- Incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa per qualsevol causa... 35.000,00 euros
Bestreta de capital en cas de defunció:
En cas de sinistre per mort, s’abonarà en concepte de bestreta a compte, un 10% del capital
assegurat, amb un màxim de 3.500€

9. ALTRES ESTIPULACIONS
a) Als efectes de la pòlissa quedarà cobert el risc de suïcidi des del primer moment.
b) La inclusió del col·lectiu en la pòlissa que s’emeti serà automàtica, sense més requisit que
la certificació expedida per Parc Tecnocampus Mataró.
c) Les cobertures garantides en les presents Condicions Tècniques cessaran al complir els
assegurats els 70 anys d’edat, mentre romanguin al servei actiu del Prenedor.
d) No serà necessari complimentar butlletins d’adhesió ni qüestionaris de salut per a aquelles
persones que procedeixin de l’anterior pòlissa ni per a les noves altes.
e) Per tant, el traspàs del col·lectiu des de la pòlissa actualment contractada a la pòlissa que
resulti de la present adjudicació es farà en bloc, per a tots els treballadors,
independentment de la situació laboral dels Assegurats en el moment del traspàs (estiguin
en alta laboral, en baixa per incapacitat temporal, per invalidesa provisional, per
incapacitat laboral transitòria, per qualsevol de les causes legals de situació de suspensió
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del contracte de treball, en tramitació d’expedient d’invalidesa, etc.) sense necessitat de
complimentar cap tipus de requisit mèdic ni qüestionari de salut.
f) No s’admetran exclusions en la pòlissa per a cap membre inclòs en el grup assegurat, i això
encara en el cas que en la data d’emissió de la pòlissa estigués en alguna de les situacions
indicades en el paràgraf anterior.
g) Les prescripcions tècniques tindran el valor de condicions especials modificadores de les
condicions particulars i generals que tingui establertes l’adjudicatari, prevaldran sobre
aquestes i regiran obligatòriament la contractació. En el cas de disparitat entre les
condicions generals i particulars de la pòlissa i/o els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques prevaldran les condicions del presents plec.

10. CONDICIONS D’ADHESIÓ
L’adhesió a aquest contracte del personal pertanyent col·lectiu definitiu, serà automàtica per a
tots els Assegurats, sense necessitat ni exigència de complementació de cap documentació.

10. ÀMBITS TEMPORAL I TERRITORIAL
Àmbit temporal cobertura: 24 hores
Àmbit territorial de cobertura: Mundial

11. PROCEDIMENT D’ADMINISTRACIÓ, REGULARITZACIÓ I RENOVACIÓ
Emissió. Per a l’emissió de la pòlissa es procedirà a facilitar un fitxer informàtic amb dades de la
situació del col·lectius a assegurar, que inclourà les següents dades:
-

Nom i Cognoms
NIF
Data de Naixement
Sexe.

Regularització. Al final de cada exercici es realitzarà una regularització de la prima anual que serà
el resultat dels moviments d’alta, baixa i/o modificació que s’hagin produït durant l’exercici, per al
que es facilitarà un fitxer informàtic amb les dades del personal anteriorment enunciat.
Renovació. Amb les mateixes dades de personal que s’utilitzin per a la regularització es renovarà
la pòlissa per a l’exercici següent aplicant sobre el col·lectiu informat les mateixes tarifes de prima
que les utilitzades en la oferta econòmica aportada en l’adjudicació del contracte.
La prima resultant estarà subjecta als impostos legalment establerts.
La Companyia Asseguradora haurà de facilitar Certificats Individuals a l’inici de cada anualitat
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d’assegurança.

12. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les prescripcions tècniques tindran el valor de condicions especials modificadores de les
condicions particulars i generals que tingui establertes l’adjudicatari, prevaldran sobre aquestes i
regiran obligatòriament la contractació. En el cas de disparitat entre les condicions generals i
particulars de la pòlissa i/o els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
prevaldran les condicions del presents plec.
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ANNEX I

GRUP LABORAL DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (18/10/17)
amb una mitjana d’edat anual de 43 anys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Data
naixement

Sexe

06-12-1967

H

13-05-1967

H

30-06-1966

H

30-04-1955

H

18-03-1969

D

17-04-1961

H

23-03-1969

H

09-06-1968

H

28-04-1965

H

29-12-1961

H

19-07-1961

H

18-07-1965

D

04-11-1963

H

19-06-1964

H

01-08-1968

H

29-12-1967

D

02-01-1958

H

01-10-1967

H

21-02-1967

H

11-06-1963

D

03-07-1963

H

22-11-1981

D

07-06-1986

D

24-12-1979

D

17-08-1968

D

28-07-1965

D

27-03-1978

D

20-09-1971

D

24-11-1974

H

28-01-1983

D
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

27-07-1966

H

29-04-1967

D

11-04-1969

D

02-12-1966

D

16-10-1965

D

19-10-1969

D

03-03-1967

D

19-09-1976

H

31-07-1970

H

08-08-1966

D

07-03-1982

D

10-07-1969

H

08-07-1970

H

09-03-1971

D

10-11-1966

D

15-01-1981

D

13-12-1970

D

07-10-1980

H

29-10-1974

D

05-03-1970

D

23-01-1966

D

20-04-1970

D

23-07-1967

H

09-10-1974

D

01-07-1968

D

27-08-1961

D

11-06-1963

H

30-12-1967

D

12-05-1976

D

16-05-1967

H

22-11-1971

D

07-09-1984

D

27-09-1960

D

26-05-1972

H

30-01-1977

H

08-09-1968

D

23-05-1965

H

01-08-1963

H

11-07-1977

H

01-06-1955

H

18-03-1966

D

23-03-1963

D

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSEGURANCES:
ACCIDENTS COL·LECTIU I VIDA DEL PERSONAL, PER PART DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
EXPEDIENT NÚMERO 50/2017

15

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

17-08-1965

H

20-04-1974

H

29-11-1952

H

03-08-1957

D

01-05-1980

D

02-03-1981

D

17-06-1953

H

21-01-1973

H

14-02-1969

H

28-03-1954

H

26-09-1982

H

28-10-1968

H

28-09-1976

H

29-09-1954

H

02-06-1986

D

11-02-1971

H

26-03-1974

D

06-05-1960

H

15-10-1973

D

23-03-1982

D

23-02-1955

H

16-07-1988

H

31-10-1976

D

21-08-1980

H

09-02-1981

D

21-06-1955

H

13-12-1981

H

23-06-1976

D

30-08-1968

D

19-11-1983

D

09-08-1955

H

20-10-1960

H

14-11-1969

H

14-01-1959

H

31-10-1993

D

10-01-1977

H

07-04-1979

D

15-05-1961

H

10-06-1976

D

15-11-1981

D

23-10-1976

H

10-01-1977

H
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

02-06-1978

H

10-10-1984

H

15-01-1974

H

01-08-1988

D

21-07-1973

D

08-04-1971

D

06-01-1986

D

26-03-1986

D

06-10-1975

D

23-01-1975

D

04-08-1977

H

13-11-1990

H

27-08-1966

D

23-03-1973

D

27-01-1956

H

30-04-1990

H

13-08-1987

D

26-06-1971

D

26-04-1981

H

12-10-1960

D

04-08-1977

D

12-07-1992

D

24-02-1986

D

20-03-1974

D

18-07-1975

H

17-08-1974

D

04-09-1970

H

12-11-1967

D

30-03-1974

D

07-06-1982

H

31-08-1964

D

17-07-1967

D

29-03-1976

D

11-09-1987

D

09-04-1981

D

14-07-1984

D

02-11-1976

D

14-02-1980

D

19-09-1983

D

13-05-1985

H

12-10-1981

H

24-09-1978

D
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

14-05-1969

H

26-03-1986

D

24-02-1986

D

15-05-1967

D

08-11-1980

D

31-12-1994

D

21-09-1976

D

30-09-1974

D

08-02-1957

H

14-09-1966

H

24-06-1966

H

23-11-1957

H

01-08-1981

D

21-07-1987

H

17-02-1978

D

03-02-1974

H

06-09-1958

H

20-03-1962

H

01-08-1974

H

15-01-1969

H

17-04-1963

H

17-08-1977

H

11-12-1971

H

04-05-1981

H

08-10-1983

H

27-11-1971

D

23-02-1974

H

29-05-1961

H

01-03-1979

H

24-11-1980

H

05-10-1979

H

29-06-1973

D

18-02-1970

H

28-11-1977

D

12-03-1976

H

16-04-1978

D

16-10-1969

H

11-11-1967

H

19-07-1975

H

25-04-1977

H

22-11-1977

H

22-02-1974

H
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

18-10-1983

D

04-10-1974

H

08-03-1975

H

26-03-1992

D

22-06-1968

H

01-06-1975

D

19-08-1977

D

06-11-1983

H

04-09-1987

H

17-01-1982

H

20-01-1970

D

14-11-1971

D

08-12-1980

D

28-12-1984

D

05-05-1979

D

07-04-1984

D

26-08-1989

H

17-02-1976

H

18-08-1983

H

30-11-1987

H

02-04-1980

H

21-11-1983

H

14-04-1976

D

27-05-1982

H

20-10-1983

H

13-11-1977

D

10-10-1984

H

04-12-1967

H

04-03-1983

H

28-12-1990

H

05-05-1972

D

13-07-1978

H

02-04-1980

H

15-02-1985

D

21-05-1967

D

13-10-1971

H

28-08-1988

D

13-08-1976

H

21-05-1990

D

12-03-1981

H

31-01-1986

H

08-07-1993

D
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241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

02-10-1961

H

28-11-1987

H

20-02-1970

H

27-07-1982

D

09-03-1961

H

26-09-1985

D

14-12-1972

H

28-05-1974

H

22-01-1967

D

21-09-1977

H

13-07-1976

H

25-06-1980

D

24-01-1976

D

02-12-1978

D

30-04-1973

D

14-07-1977

H

21-06-1987

H

12-08-1984

D

12-11-1984

D

25-12-1967

D

03-07-1984

H

19-06-1970

D

11-07-1980

H

15-03-1984

D

06-09-1976

H

22-10-1986

D

06-07-1968

D

13-06-1974

D

22-12-1983

H

23-06-1984

D

30-04-1993

H

17-02-1967

H

18-12-1977

D

18-10-1992

D

18-06-1978

D

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSEGURANCES:
ACCIDENTS COL·LECTIU I VIDA DEL PERSONAL, PER PART DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
EXPEDIENT NÚMERO 50/2017

20

