LOT 2
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA
DE RESPONSABILITAT CIVIL I ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL PER AL GRUP TECNOCAMPUS
(ANYS 2016-2018, AMB POSSIBILITAT DE PRORROGA D’1 ANY)

1. OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA.
L'objecte del contracte és garantir les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat
civil extracontractual, professional i administrativa patrimonial que, segons la normativa legal
vigent, correspongui directa, mancomunada, solidària o de forma subsidiària als assegurats, per
danys i/o perjudicis corporals i/o materials, immaterials i les seves conseqüències, causats per
acció o omissió a terceres persones físiques o jurídiques pel funcionament normal o anormal dels
serveis que gestionen ambdues entitats assegurades en l'exercici de la seva activitat.
En concret la responsabilitat patrimonial inclou:
-

Responsabilitat Civil: derivada d’accions i/o omissions no doloses que ocasionen danys a
terceres persones, de conformitat l’article 73 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte
d’Assegurança.

-

Responsabilitat Administrativa patrimonial: Derivada d’aquells danys produïts al particular com
a conseqüència del funcionament normal o anormal del servei, amb exclusió dels supòsits de
força major i regulada a l’art. 106.2 de la Constitució Espanyola, art. 139 a 144 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener), el seu
Reglament, aprovat per RD 429/1993 de 26 de març i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En qualsevol cas, l’acció
o omissió haurà de causar un dany o perjudici efectiu, avaluable econòmicament i
individualitzat respecte una persona o un grup de persones, existint un nexe causal entre l’acció
o omissió i el dany produït.

2. DEFINICIONS.
2.1. Assegurador: La persona jurídica que, com a contractista amb Tecnocampus i a canvi del
cobrament de la prima, assumeix el risc contractualment pactat.
2.2. Prenedor: Els prenedors de l’assegurança són l’EPEL Parc Tecnocampus Mataró i la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme, els quals assumiran l’abonament de la prima.
2.3. Assegurats: Es consideraran assegurats:
1. La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i l’Entitat Púbica Empresarial Local Parc
Tecnocampus Mataró en l’exercici de les funcions i serveis dels quals en són titulars.
2. Els empleats i personal que en depenen en l'exercici de les seves funcions o de la seva
activitat per compte d'aquells, amb independència del règim jurídic aplicable i al marge de
l'existència o no de relació laboral.
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3. Aquelles persones, grups i associacions de voluntaris en actes que organitza Tecnocampus;
col·laboradors en els esmentats actes i participants
4. Estudiants universitaris o de formació permanent, becaris o persones que imparteixin o
assisteixin a cursos, sessions o altres activitats d’educació, formació o esportives; programes
de garantia social; intercanvis de persones d’altres localitats, o països; menors en activitats de
lleure, etc.
5. Qualsevol altra persona física o jurídica que participi en una activitat organitzada per
Tecnocampus on la cobertura de responsabilitat civil del participant sigui obligatòria. A tall
d’exemple, seguidament es relacionen, algunes de les normes vigents:
Llei 6/1996, de 15 de gener, de Voluntariat
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l’Esport de Catalunya.
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DDAA 2ª)
Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.
Decret 56/2003, de 4 de febrer, que regula les activitats físico-esportives en el medi natural.
Decret 337/2000, de 24 d’octubre, de regulació de les activitats en el temps lliure en les
quan participen menors de 18 anys.
Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el reglament de les associacions de
voluntariat de protecció civil de Catalunya.
Decret 252/1999, de 31 d’agost, pels que es regulen les actuacions dels grups de foc en les
celebracions populars i tradicionals.
Decret 81/1991, de 25 de març, pel qual s’estableixen els requisits que han de reunir les
empreses dedicades a l’organització d’activitats esportives d’esbarjo i turístiques d’aventura
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, que
modifica el Decret 176/2000, de 15 de maig.
Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres
docents.
2.4. Sinistre: S’entén per sinistre la producció, per acció o omissió, d’un dany del que pugui resultar
civil o administrativament responsable l’assegurat.
L’esdeveniment o sèrie d’esdeveniments danyosos deguts a una mateixa causa original,
constitueixen un sol i únic sinistre amb independència del nombre d’assegurats que intervinguin i
del número de reclamants o de reclamacions formulades.
2.5. Dany: S'inclouen dintre d'aquest concepte els següents:





Els danys corporals, inclòs lesió, malaltia, mort i seqüeles.
Els danys materials entesos com deteriorament, destrucció, alteració, pèrdua i desaparició
d'una cosa o plantes així com la lesió física ocasionada als animals.
Els danys conseqüencials provinents d’un dany emparat per la pòlissa.
Els danys patrimonials purs.

2.6. Pòlissa: Es considerarà pòlissa, el conjunt de documents que contindran les condicions
reguladores de l’assegurança i estarà format per les condicions generals i particulars del contracte
d’assegurança (pòlissa) i pel Plec de Clàusules Administratives Particulars i per les Prescripcions
Tècniques Particulars que obligatòriament regiran la contractació.
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Els plecs, i en especial les prescripcions tècniques tindran el valor de condicions especials
modificadores de les condicions que tingui establertes l’adjudicatari i regiran obligatòriament la
contractació. En el cas de disparitat entre les condicions generals i particulars del contracte
d’assegurança (pòlissa) i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i/o de Prescripcions
Tècniques, prevaldran les condicions més favorables per a l’assegurat.
2.7. Prima: La prima serà anual i el contractista haurà de presentar la factura en el Registre General
de Parc Tecnocampus.

3. RESPONSABILITATS.
L’assegurador assumeix les següents responsabilitats:
a) Les responsabilitats imposades als assegurats per ministeri de la Llei, tant si la normativa
jurídica està en vigor a la presa d’efecte de la pòlissa com si entra en vigència durant el seu
període d’efectes.
b) Les responsabilitats que corresponen a l’assegurat en l’exercici de la seva activitat de
naturalesa jurídica administrativa - derivada del funcionament normal o anormal del servei
públic prestat- o de naturalesa privada, així com l’explotació, ús i utilització dels mitjans
materials i patrimonials per dur-la a terme.
c) Les responsabilitats derivades de la seva activitat publicitària.
d) La responsabilitat Civil Professional.
e) La responsabilitat Patronal.
f)

La responsabilitat Civil Locativa.

4. RISCOS COBERTS.
En aquest sentit, inclou totes les activitats del Tecnocampus i, amb caràcter merament enunciatiu
que no limitatiu, també les següents:
a) Escolars, extraescolars i complementàries impartides dins i fora dels centres universitaris
del Parc Tecnocampus, incloses les activitats de lleure a menors i esportives.
b) Responsabilitat civil d’explotació de les activitats universitàries pròpies i complementàries
impartides dins i fora dels centres universitaris Tecnocampus. Responsabilitat civil directa i
subsidiària sobre les activitats en les que puguin incórrer professorat i estudiantat dels
cursos de grau, màsters, postgraus i altra formació, en la realització de pràctiques en
centres dels assegurats o en empreses i entitats externes, incloses les esportives, els
centres sanitaris i les residències de gent gran o altres centres assistencials.
c) Activitats tutelades consistents en el rodatge d’exteriors com a part del treball fi de carrera
o pràctiques dels estudiants del Grau en Audiovisuals del Tecnocampus.
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d) En l’organització d’excursions, visites i viatges d’estudi dins el territori espanyol, sempre
que els alumnes vagin acompanyats de professors o de personal responsable del centre
universitari. En l’organització de festes escolars, juntes, reunions i altres celebracions que
es realitzin dins el recinte del Parc Tecnocampus.
e) En camps d’esport, gimnàs, piscines etc.
f) En centres d’acolliment i residències o similars.
g) En teatres, sales de concerts, de festes, curses i caminades, manifestacions festives,
culturals, artístiques, o divulgatives de tota classe.
h) Aparcament de fins 600 vehicles i bicicletes.
i)

En campanyes de qualsevulla naturalesa.

j)

Realització d’obres de manteniment o reforma de les edificacions de la propietat, en
concessió demanial o com a usufructuari (responsabilitat civil immobiliària).

k) En qualsevol altra activitat o servei que es creï prèvia comunicació a l’asseguradora.

A títol merament enunciatiu, es garantiran les següents responsabilitats administratives o civils per
danys i perjudicis patrimonials de Tecnocampus pel funcionament normal o anormal dels serveis
que els són propis i del seus actes administratius tant expressos com presumptes, pel que fa a
l’EPEL Parc Tecnocampus:
1. Derivada de l'estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions i mitjans
materials (mobles i immobles) que utilitza Tecnocampus, qualsevol que fos el seu títol, per al
correcte desenvolupament de la seva activitat.
2. Per la propietat o tinença de xarxes i instal·lacions de distribució i subministrament de gas,
electricitat, telecomunicacions, aire condicionat, aigües i sanejament.
3. Derivades d'incendi, explosió, fums, aigua, gasos, olors vapors i enfonsament del terrenys o
instal·lacions.
4. Derivada de la seva condició de propietari i/o usufructuari i/o llogater de béns mobles i
immobles, així com la responsabilitat civil davant dels propietaris dels bens immobles que
s’ocupin en règim d'arrendament o en virtut de qualsevol altre títol.
5. Les derivades del servei de vigilància i seguretat, fins i tot quan comprengui l'ús d'armament.
6. Derivada d'obres de manteniment, reparació, ampliació o reforma, gestió o explotació
d'edificacions o instal·lacions ja existents, instal·lacions mecàniques, elèctriques, de
telecomunicacions o d’altra naturalesa realitzats per l’assegurat o per compte d’ell per
adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes.
7. Derivada d'obra nova com a promotor o constructor.
8. Derivada i subsidiària dels treballs realitzats per Tecnocampus, per compte dels mateixos per
adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes, per defecte, per excés o per
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forma mancomunada, solidaria o subsidiària de les cobertures de l'assegurança de
responsabilitat civil subscrites per aquests.
9. Derivades dels danys causats a béns de tercers, inclòs quan es trobin sota el resguard, control o
custòdia de l'Assegurat. Aquesta cobertura actuarà en excés o en defecte de qualsevol altra
pòlissa vàlida subscrita pels assegurats.
10. Derivades de l'ús de maquinària autopropulsada que no pot ser objecte de l'assegurança
obligatòria i/o voluntària de vehicles a motor.
11. Derivada dels danys causats al patrimoni de tercers que no siguin conseqüència d’un dany
corporal o material previ.
12. Derivada de l'ús de vehicles a motor, propietat dels assegurats, quan aquesta utilització sigui
en la prestació del servei o realització de l’activitat organitzada per Tecnocampus. Aquesta
cobertura actuarà en excés o en defecte de qualsevol altra pòlissa vàlida subscrita pels
assegurats.
13. La responsabilitat per la propietat d’aparcaments i garatges, així com aparcaments de
bicicletes.
14. Derivada del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats culturals (incloses
les d'intercanvi de personal o estudiantat de Tecnocampus amb d'altres localitats del país o
estrangeres), artístiques, esportives, firals i socials, així com en tot tipus d'espectacles, i també‚
responsabilitats mancomunades, solidàries o subsidiàries, per la participació en qualitat de
patrocinador o la responsabilitat derivada d’actes acadèmics.
15. La responsabilitat civil que directa o subsidiàriament puguin incórrer els professors, alumnes i
becaris de Tecnocampus, o persones que imparteixin o assisteixin a cursos, sessions o altres
activitats d’educació o formació al Tecnocampus; programes de garantia social; intercanvis de
persones d’altres localitats, o països etc.
16. Derivada de la contaminació d'aigües, terra i aire, sempre que aquesta contaminació sigui
accidental, sobtada i imprevista, incloent les despeses de neteja.
17. Derivada de la propietat i conservació dels arbres i mobiliari exterior.
18. Derivada d’intoxicació alimentària o per altres causes.
19. Derivada de fenòmens naturals, llevat dels que tinguin caràcter d’extraordinari (força major)
com són terratrèmols, huracans, …
20. Les derivades de l'ús d'armament de foc, així com dels mitjans de repressió utilitzats per les
forces de seguretat dependents de l'assegurat.
21. La derivada del transport de mercaderies i béns en general de mitjans terrestres, incloent-hi les
operacions de càrrega i descàrrega. S'inclou la responsabilitat de l'assegurat per la contractació
d'empreses transportistes pel transport de béns propietat o sota lloguer o dipòsit de
l'assegurat, així com pels danys que els esmentats béns puguin causar durant el seu transport.
S'exclou el transport de mercaderies explosives, inflamables i/o tòxiques.
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22. Les derivades de la condició de patró o empleat de l'assegurat, davant dels seus dependents i
assalariats.
S’entén que hi ha responsabilitat indemnitzable quan els danys i perjudicis siguin imputables a
títol de responsabilitat a l’assegurat, en qualitat d’empresari, pels accidents de treball patits
pels treballadors arran d’un accident (fet generador) ocorregut durant l’execució dels treballs
propis de l’activitat assegurada, en tant que sigui legal i reglamentàriament assegurable.
Als efectes de la cobertura d’aquest contracte tindran la consideració de treballadors:
a)

Els assalariats de l’assegurat inclosos en nòmina.

b)

Els treballadors amb relacions de treball temporal o de duració determinada.

c)

Els contractats per empreses de treball temporal i altre personal que, encara que no
pertanyi a l’empresa assegurada, participi en l’activitat objecte d’aquesta
assegurança i es trobi sota la dependència de l’assegurat.

23. La responsabilitat professional dels empleats i tècnics de Parc TCM per danys exclusivament a
tercers mentre exerceixin la seva funció com a tals per a o per compte de l'assegurat. Aquesta
cobertura actuarà en defecte, en excés i/o en diferència de condicions respecte d'altres
assegurances, obligatòries o no, subscrites, bé a través dels col·legis professionals respectius o
en qualsevol altra forma.
24. També inclourà la responsabilitat professional derivada de l’activitat dels assegurats quan
prestin o realitzin alguna activitat organitzada per Tecnocampus i que, en l’exercici de l’activitat
professional, produeixin danys i perjudicis a tercers. En el cas de professionals com Enginyers
Superiors, Enginyers Tècnics, etc., l’assegurança s'estén als danys causats a tercers per
instal·lacions en les que hagin desenvolupat la seva activitat professional, ja sigui com autors,
directors o supervisors del projecte.
25. També inclourà la responsabilitat patronal derivada d’accidents de treball ocorreguts durant
l'exercici de les funcions professionals i soferts pels assegurats de Tecnocampus sempre que
s’estimi que, independentment de les prestacions objecte de l'assegurança obligatòria
d'accidents de treball i malalties professionals o de qualsevol tipus d'assegurança voluntària
concertada, existeixi a més una responsabilitat civil i/o patrimonial de Tecnocampus.
26. Responsabilitat Civil Creuada.
27. La responsabilitat Civil derivada de l’activitat de la colla castellera de la Universitat.

5. RISCOS EXCLOSOS.
Queden excloses les responsabilitats derivades de:
1. L'ús i circulació de vehicles de motor, sempre que no estiguin coberts en un altre apartat
d'aquesta pòlissa.
2. Les que hagin de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.
3. L'explotació i gestió d'embarcacions i aeronaus.
4. La fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
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5. Els danys genètics.
6. Els danys per fets de guerra civil o internacional, motí o revolta popular, terrorisme,
terratrèmols i inundacions i altres esdeveniments extraordinaris.
7. Els danys que tinguin l’origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que
regeixen les activitats objecte de l'assegurança.
8. La responsabilitat civil decennal de l'article 1.591 del Codi civil i les responsabilitats exigides
pels articles 17.1.a) i b) de la Llei d'ordenació de l'edificació.
9. Les multes, penalitzacions i sancions.
10. Les obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no serien
procedents si aquests no existissin.
11. Respecte a la responsabilitat civil patronal s’exclouen:
a) Qualsevol prestació que hagi de ser objecte de l'assegurança obligatòria
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, a la qual en
cap cas podrà substituir.
b) Les sancions de qualsevol tipus, tant les multes com els recàrrecs en les
indemnitzacions exigides per la legislació laboral.
Les exclusions anteriors es refereixen a totes les indemnitzacions o multes que
siguin a càrrec de l'assegurat, tant de manera directa com subsidiària.
c) La responsabilitat patrimonial i civil directa o subsidiària derivada de
l'incompliment de les lleis laborals i de previsió social, com ara les referents a
Seguretat Social, assegurança d'accidents de treball, pagament de salaris i altres
obligacions legals i pactades.
d) Les reclamacions per les malalties professionals.
12. Qualsevol reclamació derivada d’asbestosi.
13. Danys causats a béns sobre els quals estigui treballant l'assegurat.
14. Pèrdua o foraviament de diners, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al portador
o a l'ordre endossats en blanc.
15. Reclamacions presentades davant tribunals estrangers; les derivades de la infracció o
inobservància del dret estranger; les derivades d'una activitat professional realitzada en
l'estranger.
16. Reclamacions derivades de sobrepassar pressupostos o crèdits; mediació o recomanació,
tant a títol onerós com gratuït, de negocis pecuniaris, d'immobles o d'altres transaccions
comercials.
17. Reclamacions per manques en caixa, errades en pagaments, infidelitat dels mateixos
empleats de l'assegurat.
18. Reclamacions per trencament del secret professional.
19. La contaminació del sòl, les aigües i l’atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada,
accidental i no prevista ni esperada per l’assegurat.
Així mateix, s’exclouen els danys per contaminació mediambiental gradual; s’entén com a tal
qualsevol descàrrega, dispersió, vessadures o escapaments de fums, vapors, sutge, líquids, gasos o
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sòlids, substàncies residuals i altres de contaminants o pol·lucionants, o substàncies, sempre que es
trobin en estat sòlid, líquid o gasós, sobre la superfície o penetrant dintre del sòl, a l’atmosfera o
l’aigua superficial o subterrània, que comença o acaba dintre d’un període de temps superior a 72
hores.
6. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, RESOLUCIONS JUDICIALS I ABONAMENT DE LES
INDEMNITZACIONS.
Procediment Administratiu:
La tramitació i gestió interna de les reclamacions econòmiques que afectin aquest contracte
es realitzarà de conformitat amb el procediment operatiu següent:
1. El circuit de la reclamació començarà en el moment en què el perjudicat o
reclamant formuli la reclamació, o quan es pugui preveure raonablement la possibilitat
que es produeixi en funció de les circumstàncies i informació coneguda.
2. Independentment de la via per la qual es formuli la reclamació, el responsable de la
unitat que tramiti la reclamació n’informarà l’assegurador immediatament que en tingui
coneixement.
Acció Directa de l’art. 76 de la Llei 50/1980: Si els perjudicats accionen directament contra la
companyia asseguradora, aquesta ho posarà en coneixement de Tecnocampus indicant
motivadament si accepta o no el sinistre i es farà càrrec de l’abonament de la indemnització
reclamada, en el cas d’acceptació.
En el cas que la companyia asseguradora accepti el sinistre caldrà que en la liquidació es faci
constar expressament que Tecnocampus queda completament alliberat d’indemnitzar.
La resolució judicial ferma que, en qualsevol àmbit jurisdiccional, determini la responsabilitat dels
assegurats serà comunicada a Tecnocampus. En tot cas, l’abonament de la quantia econòmica pel
dany i perjudici es realitzarà directament per la companyia asseguradora, ja que és l’obligada al
pagament, qui ho posarà en coneixement de Tecnocampus.

7.
DEFENSA JURÍDICA I FIANCES EN PROCEDIMENTS DE RESPONSABILITAT CIVIL, I
ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL.
La direcció jurídica i la representació de Tecnocampus s'entendrà referida a tots els assegurats que
consten en el plec i es prestarà segons l’art. 74 de la Llei del Contracte de l’Assegurança assumint el
contractista totes les despeses de defensa i representació que es causin (incloses les taxes judicials,
les fiances i les costes).
La defensa judicial dels assumptes de tots els assegurats es portarà a terme davant la jurisdicció
penal (per responsabilitat civil derivada de delicte), civil, social (per responsabilitat patronal o del
treballador) i/o contenciosa-administrativa (en els casos de responsabilitat patrimonial de l’EPEL
Parc Tecnocampus). En els casos que Tecnocampus ho consideri oportú, es podran tramitar
conjuntament pels lletrats de la companyia i els lletrats que designi Tecnocampus.
L'assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per plets que siguin necessaris a
favor dels procuradors designats per Tecnocampus.
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Quedaran incloses les següents garanties:
a) La defensa de l'assegurat en els procediments judicials de qualsevol tipus, inclosos els
criminals, que se segueixin, encara que sigui després de liquidades les responsabilitats civils.
b) La constitució de la fiança que en causa judicial criminal se'ls exigís per a assegurar la seva
llibertat provisional o per altres causes.
c) La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial civil, criminal, contenciosaadministrativa o social els fos demanada com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.
d) Queda expressament coberta la imposició de fiances que resultin de reclamacions per
presumptes actuacions doloses, sempre que un cop demostrada l’actuació dolosa, l’assegurat
reembossi l’import de les esmentades fiances.
e) El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal,
sobrevingueren com a conseqüència de qualsevol procediment judicial (civil, social,
contenciós-administratiu i criminal) que les segueixi (- incloses les costes judicials, peritatges o
altres valoracions per similars conceptes -).
f) En relació a la interposició de recursos contenciosos administratius, s’han d’assumir les
despeses de representació i defensa jurídica i també l’abonament de les taxes, fiances, costes i
indemnitzacions dels procediments judicials interposats davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, civil i penal.

8. CAPITAL ASSEGURAT.
La quantia màxima assegurada per sinistre i any d’assegurança no podrà ser inferior a 1.200.000,00
EUROS.
S’estableix un sublímit per la garantia de responsabilitat civil patronal no inferior a 300.000 EUROS
per víctima.
Per la Responsabilitat Civil Creuada s’estableix un límit no inferior a 300.000 EUROS.
8. FRANQUÍCIA.
S’estableix una franquícia general de 150 euros per sinistre.
9. ÀMBIT TEMPORAL.
Es cobriran els sinistres que es produeixin durant la vigència de la pòlissa i siguin reclamats durant
la seva vigència o els dos anys posteriors a la seva extinció, sempre que la reclamació no hagi
prescrit.
10. ÀMBIT TERRITORIAL.
Les garanties de la pòlissa s’estenen i limiten a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts
en territori de la Unió Europea, reclamats front Tribunals espanyols o de la Unió Europea, sempre
que els mateixos siguin reconeguts pels tribunals espanyols.
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Així mateix es fa extensiva la garantia de la pòlissa als sinistres ocorreguts i reclamats en el territori
d’Andorra.
11. PRESSUPOST DE LICITACIÓ i VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
Amb impostos i taxes incloses:
LOT

LOT 2

PRESSUPOST
LICITACIÓ ANUAL

PRESSUPOST
LICITACIÓ 2 ANYS

13.500,00 €

13.500 * 2 = 27.000 €

12. GESTIÓ DE LA PÒLISSA.
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 demorés 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 al Consorci la pòlissa definitiva dins
del mes de gener.
2. L'Entitat Asseguradora estarà obligada a satisfer les indemnitzacions a l’acabament de les
investigacions i peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i, en el seu cas, l’import
dels danys que resultin del mateix. 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 circumstàncies 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 la sinistralitat
pendent i facilitarà, mitjançant la corredoria del Parc Tecnocampus Mataró, a aquest la informació
de sinistralitat següent:
- Número 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.
3. Per establir el cost del suplements d’altes i baixes, 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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4. Qualsevol gestió o comunicat entre entitat asseguradora i Parc Tecnocampus Mataró es farà per
medi del mediador d’assegurances de Tecnocampus , que actualment és Willis S&C.c..

El President
David Bote Paz
Mataró, 26 de maig de 2016
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ANNEX AL LOT 2

DETALL DE L’ACTIVITAT, INGRESSOS I PERSONAL DE LA CORPORACIÓ ASSEGURAT

1. ACTIVITAT
L’Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró té com a objectiu i activitat:
1.-Allotjament de l’activitat universitària al Tecnocampus i d’un servei d’emprenedoria.
2.- Gestió i explotació dels béns, de les infraestructures i dels serveis que constitueixen el
Parc Tecnocampus (oficines, aparcament, centre de congressos, etc.)
3.-Planificar, projectar, executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a
l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i
comercials d’assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social, així com
utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament, ja sigui
indirectament, per mitjà de la creació o participació en altres entitats.
4.-Activitats per millorar la posició competitiva de Mataró a nivell socio-econòmic,
fomentant la iniciativa privada.

La Fundació Tecnocampus Mataró Maresme és l’entitat que promou i gestiona el servei
d’emprenedoria i realitza l’activitat de recerca i l’activitat docent del Parc Tecnocampus.
Des de la seva instal·lació al Parc Tecnocampus l’any 2010, la Fundació aglutina tres centres
universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra:
- Escola Superior Politècnica Tecnocampus
- Escola Superior en Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus
- Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus
Aquests centres universitaris imparteixen estudis oficials de grau, màster universitari i postgrau.
Tanmateix disposa del Servei Empresa que gestiona l’emprenedoria al Parc.
Les titulacions de Grau universitari que s’imparteixen en el curs 2016/17 al Tecnocampus són:
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Mitjans Audiovisuals
- Grau en Infermeria
- Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)
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- Grau en Fisioteràpia
- Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
- Grau en Business and Innovation Management
- Grau en Turisme i Gestió del Lleure
- Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
- Grau en Logística i Negocis Marítims
- Grau en Disseny i Producció de Videojocs
- Grau Multidsciplinar
Dobles titulacions de Graus:
- Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure, i AdE i Gestió de la Innovació
- Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació, i Màrqueting i Comunitats Digitals
- Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE
- Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica
Màster:
Màster universitari en Cronicitat i Dependència
Màster universitari en Emprenedoria i Innovació
L’activitat universitària no es limita a la docència i la formació acadèmica, sinó que també inclou
activitats pròpies de la vida en un Campus universitari com ara castellers, celebracions, teatre,
caminades populars, activitats esportives, etc.
Per altra banda, la Fundació Tecnocampus també realitza:
-

Formació permanent (postgraus, cursos, tallers)
Activitats de lleure a menors (casals tecnològics, d’emprenedoria, ...)
Altres activitats de caire cultural i esportiu
Activitat d’innovació i per a la creació d’empreses
Recerca

2. INGRESSOS

Entitat
EPEL Parc Tecnocampus Mataró
Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
TOTAL

Volum d’ingressos (€)
2015
2.827.358 €
13.102.266 €
15.929.623,91 €

3. PERSONAL DE LA CORPORACIÓ ASSEGURAT
TIPUS DE PERSONAL CORPORATIU
3.a. Personal laboral de la Fundació Tecnocampus MataróMaresme
3.b. Estudiants universitaris, de formació permanent i
d’altres activitats culturals
3.c. Menors en activitats de lleure
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NOMBRE
ANUAL
270
3.000
175
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4. RELACIÓ DE PERSONAL LABORAL DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME A
DATA 26/5/16

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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Data naixement
19/06/1970
15/01/1974
06/12/1967
16/10/1969
04/01/1959
22/11/1981
30/01/1977
21/09/1976
30/03/1979
12/08/1984
20/03/1974
17/09/1976
13/05/1967
13/03/1982
11/12/1971
12/01/1984
23/01/1975
18/03/1977
22/11/1971
29/05/1961
07/06/1986
29/09/1954
20/04/1992
20/04/1970
04/05/1962
11/06/1963
09/04/1981
29/03/1976
06/06/1979
29/04/1967
13/04/1954
17/07/1967
29/04/1967
28/09/1976
02/12/1966
09/10/1974
11/04/1969
16/02/1974
13/07/1976
12/10/1981
09/03/1971
19/03/1980
19/09/1980
23/11/1957

Sexe
d
h
h
h
h
d
h
d
d
d
d
h
h
d
d
h
d
h
d
h
d
h
h
d
h
d
d
d
h
d
h
d
h
h
d
d
d
h
h
h
d
d
h
h
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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.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

28/02/1985
08/09/1968
16/10/1965
07/09/1984
24/07/1986
10/01/1977
25/12/1967
23/05/1965
01/08/1963
30/06/1966
06/11/1964
12/11/1984
24/12/1979
30/03/1974
21/07/1973
02/11/1976
29/05/1985
25/05/1983
30/04/1955
04/04/1978
17/06/1953
30/09/1974
14/07/1977
07/06/1982
06/05/1980
08/04/1971
26/06/1971
19/10/1969
18/03/1969
20/07/1979
17/04/1961
04/09/1959
23/03/1969
14/12/1980
10/11/1966
17/08/1968
15/10/1973
28/07/1965
27/03/1978
22/01/1967
22/04/1983
01/05/1980
03/03/1967
23/07/1967
26/03/1992
21/09/1977
09/06/1968
08/02/1957
01/06/1979
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h
d
d
d
h
h
d
h
h
h
h
d
d
d
d
d
d
d
h
h
h
d
h
h
d
d
d
d
d
h
h
h
h
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
h
d
h
h
h
d
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
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.

10/06/1976
26/03/1986
28/03/1954
28/09/1984
17/08/1977
15/01/1981
01/10/1969
16/07/1988
04/10/1974
29/12/1961
21/12/1983
11/02/1971
17/04/1963
21/01/1973
16/05/1967
15/02/1966
28/04/1965
10/10/1984
19/09/1976
10/01/1977
13/07/1977
02/03/1987
21/08/1980
20/09/1971
04/05/1981
30/11/1972
03/06/1972
19/02/1982
10/04/1975
22/06/1968
24/11/1980
06/03/1979
19/07/1961
27/07/1966
03/02/1974
11/06/1963
18/07/1965
11/07/1977
13/11/1986
11/11/1978
01/08/1981
24/11/1974
29/04/1971
12/11/1967
23/04/1959
06/05/1960
28/01/1981
10/08/1976
14/07/1984

d
d
h
h
h
d
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
d
h
d
h
h
h
h
h
h
d
d
h
h
h
h
d
h
h
d
d
h
d
d
d
h
h
d
d
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
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.

28/10/1968
11/11/1967
12/06/1969
01/06/1955
20/11/1960
20/04/1981
22/12/1983
28/05/1974
02/06/1978
13/08/1968
16/04/1978
02/03/1981
18/03/1966
11/09/1987
06/10/1975
29/12/1969
08/03/1975
21/07/1987
19/11/1983
03/07/1977
23/06/1976
07/04/1979
06/09/1958
01/03/1979
21/06/1955
13/12/1970
23/03/1963
03/12/1982
25/06/1980
05/12/1975
22/11/1977
14/02/1980
07/10/1980
01/07/1968
27/01/1956
19/01/1953
03/07/1963
06/06/1966
31/07/1970
04/09/1970
08/08/1966
19/06/1964
21/06/1987
19/09/1983
27/08/1961
17/08/1965
04/11/1963
04/08/1977
17/12/1986
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h
h
d
h
h
d
h
h
h
d
d
d
d
d
h
d
h
d
d
h
d
d
h
h
h
d
d
h
d
h
h
d
h
d
h
h
h
h
h
h
d
h
h
d
d
h
h
h
d
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
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.

16/10/1968
11/08/1961
13/12/1981
24/11/1972
26/07/1976
05/10/1979
20/05/1971
10/05/1974
13/03/1975
28/11/1977
24/02/1969
30/12/1967
20/04/1974
14/09/1966
29/06/1973
18/07/1975
27/05/1979
29/11/1952
06/01/1986
08/04/1973
23/02/1955
07/03/1982
20/12/1979
25/04/1977
29/10/1974
05/03/1970
23/02/1974
27/09/1960
21/05/1967
01/08/1968
26/03/1974
10/07/1969
30/04/1973
15/11/1981
10/04/1982
28/06/1969
09/08/1955
29/12/1967
09/02/1981
11/12/1971
14/01/1973
02/01/1958
01/10/1967
08/08/1987
23/01/1966
02/06/1986
20/03/1962
23/10/1976
21/02/1967

d
d
h
h
d
h
h
d
h
d
d
d
h
d
d
h
d
h
d
h
h
d
d
h
d
d
h
d
d
h
d
h
d
d
h
d
h
d
d
h
d
h
h
d
d
d
h
h
h
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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.

17/09/1956
23/01/1957
26/09/1982
18/06/1978
08/07/1970
14/05/1969
14/02/1969
26/04/1981
13/09/1975
24/01/1976
18/10/1983
12/05/1976
26/05/1972
13/08/1987
01/08/1974
15/05/1961
30/04/1990
17/08/1974
15/01/1969
17/02/1978
02/12/1978
11/07/1970
20/03/1968
24/04/1985
22/12/1980
28/01/1983
03/08/1957
13/05/1985
28/02/1986
24/06/1966
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h
h
h
d
d
h
h
h
h
d
d
d
h
d
h
h
h
d
h
d
d
d
d
d
h
d
d
h
d
h
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