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ZURICH  INSURANCE PLC       Contracte núm.:  00000109839043  
Sucursal en España        Agencia:  7112 
         FERRER & OJEDA 
Avda. Diagonal, 431 bis, 4ª planta 
08036 - BARCELONA 
Tel.  93 366.74.36 
 

 

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ASSEGURANÇA COL.LECTIVA D’ACCIDENTS 

 
Duració de l’assegurança Renovable 
Efecte    A les 00 hores del      01/04/2020  
Venciment   A les 24 hores del   31/03/2021  
    L’Assegurança es renovarà anualment a partir del dia i hora 
    establerts al venciment 
_______________________________________________________________________________________________ 
Prenedor   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
    NIF:  P0830800I  
    PLAÇA DE LA VILA  
    08800 - VILANOVA I LA GELTRU  
Assegurats   Varis  
_______________________________________________________________________________________________ 
Domicili de pagament  PLAÇA DE LA VILA  
    08800  - VILANOVA I LA GELTRU  
Forma de Pagament Anual        

Activitat Assegurada:   Administració Pública Local.  
Sistema d’identificació:  Nº assegurats a l’últim TC.  
 
ASSEGURATS: 765  
 

Col·lectiu Grup A Grup B 

Número d’assegurats 740  25  

Àmbit Temporal 24h.  24h.  

Mort Per accident 9.015,18 €  60.101,21 €  

Per accident de circulació No Contractat No Contractat 

Invalidesa 
Permanent per 
Accident 

PARCIAL No Contractat No Contractat 

PARCIAL per accident de circulació No Contractat No Contractat 

TOTAL No Contractat No Contractat 

TOTAL per accident de circulació No Contractat No Contractat 

ABSOLUTA 9.015,18 €  No Contractat 

ABSOLUTA per accident de circulació No Contractat  No Contractat 

GRAN INVALIDESA No Contractat No Contractat 

GRAN INVALIDESA per accident de circulació No Contractat No Contractat 

Assistència Sanitària (*) 1.000,00 €  1.000,00 €  

(*) Il·limitada en centres concertats i limitada en centres de lliure elecció. 
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GRUP C :  NO CONTRACTAT 
 
PRIMA:  
 
     

Prima anual 3.789,82 €  

Impostos  233,07 €  

Consorci 24,52 €  

PRIMA TOTAL 4.047,42 €  

 
 
 
 
Barcelona, 31/03/2020  
 
 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ     

      
                                 

    
 
 
  

ZURICH  INSURANCE  PLC 

SUCURSAL EN  ESPAÑA 
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CONDICIONS DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 
COL·LECTIVES D’ACCIDENTS PER ALS ENS PÚBLICS 
 
 

1. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA 
 
L'objecte del present plec es la contractació de la pòlissa marc d’assegurança col·lectiva 
d’accidents pel personal funcionari i laboral, personal, alts càrrecs i regidors i qualsevol altra 
persona, dels Ens Públics adherits al Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 
 
 

2. SUBJECTES DE LA CONTRACTACIÓ 
 

Assegurador:  
 
L’entitat asseguradora oferent que resulta adjudicatària del present concurs haurà d’estar inscrita 
en el Registre Administratiu d’entitats asseguradores i reasseguradores de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions amb l’autorització precisa en el ram oportú. 

 
Prenedor de l’assegurança:  
 
Ens Públics, Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions, i altres entitats en l’àmbit de l'exercici 
de l'activitat assegurada. 
 
Els seus Organismes Autònoms, Patronats, Fundacions, Empreses Públiques i Societats Anònimes 
Municipals 

 
Assegurats: Compon el col·lectiu a assegurar les persones que a continuació s’assenyalen:  
 

Col·lectiu A: Funcionaris i Contractats Laborals La totalitat del personal que presti servei actiu 
de l'entitat local. S’entén a aquest efecte com a servei actiu la situació del personal integrat per 
l'entitat local mitjançant una relació de serveis professionals i retribuïts, sempre que aquesta 
relació estigui originada mitjançant nomenament reial provat per òrgan competent o mitjançant 
contracte de treball. 

 
Col·lectiu B: Corporació, la totalitat de Regidors, Consellers i Funcionaris d'Ocupació de l’Ens 
Públic 
 

Col·lectiu C: Qualsevol altre grup de persones on l’Ens Públic tingui interès a assegurar. Aquest 
tipus de pòlissa seran pòlisses anuals o temporals. 
 
A efectes enunciatiu, però no limitatiu, s’indiquen tipus d’assegurances que pot comprendre: 
 

- Cursos de formació 
- Activitats del lleure 
- Accidents activitats esportives 
- Usuaris dels Centres esportius municipals 
- Nens de les llars d’infants 
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- Nens de les escoles municipals 
- Escoles infantils o d’adults 
- Correbous 

 
Composa el col·lectiu assegurat A i B la totalitat dels empleats públics que exerceixen funcions 
retribuïdes al prenedor de l’assegurança. Essent el col·lectiu assegurat: empleats públics, 
s’inclouen els funcionaris de carrera, els funcionaris interins, el personal laboral (ja sigui fix, per 
temps indefinit o temporal o qualsevol altre modalitat prevista per l’Estatut dels Treballadors), el 
personal eventual i el personal estatutari. 
 
Respecte als funcionaris de carrera, es troben inclosos a l’assegurança els que es trobin en les 
situacions administratives de servei actiu, serveis especials, servei en altres Administracions 
Públiques o en excedència, per qualsevol de les seves modalitats, així com en qualsevol altre de 
les situacions administratives que puguin regular als funcionaris de carrera. 
 
S’entenen també inclosos a l’assegurança les persones que en el futur, dins del període de duració 
del contracte d’assegurança, s’incorporin en qualsevol de les condicions anteriorment 
assenyalades, i s’adhereixin a la pòlissa. 
 
Es considerarà inclòs a la pòlissa a la totalitat del personal, qualsevol que sigui la naturalesa 
jurídica de la seva vinculació amb el Prenedor que, en funció de la seva situació, hagués d’estar 
de forma efectiva inclòs a la pòlissa i independentment de la situació en la que es trobin (en alta 
laboral, en incapacitat temporal, en procés de reconeixement d’incapacitat permanent, en 
situació de suspensió de contracte per qualsevol de les circumstàncies previstes en la legislació, 
etc.). 
 
Mantindrà la condició d’assegurat de la pòlissa que es contracti l’empleat públic que causi baixa 
en la seva prestació de serveis retribuïts per esgotament del període màxim d’incapacitat 
temporal, mantenint en conseqüència la cobertura vigent fins que es produeixi una resolució 
definitiva de la Seguretat Social o Organisme competent sobre la seva situació. 
 
Respecte els Regidors, si no estiguessin en plantilla de l’Ajuntament, serà suficient la seva 
acreditació com a Regidor o Conseller per estar comprès en el Grup Assegurat. 
 
En conseqüència, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a membre del 
grup assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida pel prenedor. 
 
Igualment es fa constar que queda també assegurat el personal amb discapacitat que presti servei 
al prenedor. 
 
No es pretén que s’indemnitzi aquest personal per les seves limitacions en l’activitat, grau de 
discapacitat o grau de limitacions en l’activitat prèvies, però si que tingui plena cobertura per la 
resta de circumstàncies o contingències. 
 
Respecte el col·lectiu C, per la consideració, a efectes de la pòlissa, d’una persona com a membre 
del grup assegurat serà prova suficient una certificació de tal extrem expedida pel prenedor. 
 
Així mateix es fa expressament constar que s’estableix un límit d’edat fins als 70 anys per la 
cobertura d’Invalidesa, en qualsevol de les modalitats, excepte per el Grup C, i per les activitats 
dirigides a Gent gran, on es limita a 80 anys. 
En els col·lectius de gent gran l’assistència sanitària es limitarà dels 75 als 80 anys a 600€. 
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S’estableix per als Grups A i B, un capital màxim assegurat per cobertura de 250.000 €. 
 

Beneficiaris 
 
En cas d’Incapacitat Permanent o Gran Invalidesa serà beneficiari de l’assegurança el propi 
assegurat. 
 
En cas de defunció de l’assegurat tindran la condició de beneficiaris les persones que cada 
assegurat hagi designat i, en defecte de designa, els hereus de l’assegurat. 
 
Per tant, es convé expressament que el prenedor renuncia a la facultat de designació de 
beneficiari per la percepció de les prestacions d’aquest contracte concedint-la amb tota la seva 
eficàcia i de forma permanent als assegurats de la pòlissa. 
 
Per aquest fet, la revocació de la designació de beneficiaris efectuada amb anterioritat 
correspondrà als assegurats. 
 
El prenedor, una vegada adjudicada la present licitació, procedirà a comunicar als assegurats la 
companyia asseguradora i les condicions del nou contracte subscrit. Al temps, els informarà de 
la conveniència de que els Assegurats actualitzin la seva designació de beneficiaris. 
 
 

3. DEFINICIONS PRÈVIES 
 

Pòlissa 
 
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. 
 
Formen part integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques de responsabilitat que regeixen per a aquesta contractació. Així com les "condicions 
particulars", les "clàusules especials" i les "actes" o "suplements" que s'emetin a la mateixa per 
complementar-la o modificar-la. 
 

Prima 
 
El preu de l'assegurança. 
 
El càlcul de la prima neta es realitza aplicant les tasses que resultin de l’adjudicació, tenint en 
compte el conjunt de cobertures contractades, capitals assegurats, condicions d'assegurament, 
nombre d'assegurats, i altres condicions pactades que consten a la pòlissa, de manera que la 
variació en qualsevol d'aquestes condicions determinarà la corresponent modificació de la prima. 
 
El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i tributs que siguin de legal aplicació en cada moment, 
que sumats a la prima neta, donen com a resultat la prima total. 
 

Sinistre 
 
Tot fet que hagi produït la defunció o la invalidesa de l'assegurat, sempre que sigui objecte 
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d'aquest contracte d'assegurança i posi en joc les garanties de la pòlissa de conformitat als 
termes i condicions pactats. 
 

 
Garanties i capitals assegurats.  
 
GRUPS A i B 
 
Les garanties, capitals assegurats i, en general, tots els elements constitutius de la pòlissa són els 
que determini l’Ens Públic contractant, entre les cobertures de la Pòlissa Marc, que podran ser 
diferents per a cada col·lectiu. 
 
GRUP C 
 
Cursos de formació 
Cobertura durant les classes i in itinere 
 

Mort per accident 23.432,25€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 46.864,52€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres concertats IL·LIMITADA i fins a 1.500€ aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 

 
S’estableix dos tipus de garanties i capitals assegurats, que es podran modificar si per part de 
l’Administració es variessin les garanties i capitals assegurats. 
 
ALTRES TIPUS DE GRUPS A ASSEGURAR 
 
Cobertura mentre duren les activitats 
 

Mort per accident 9.000€ 

Invalidesa permanent parcial per accident 18.000€ 

Assistència Sanitària il·limitada en centres concertats IL·LIMITADA i fins a 600€ aliens 

Cobertura In Itinere + Pràctiques a empreses INCLOSA 

 
S’ha de tenir en compte que es considera accident, i per tant, té cobertura, tot fet extern 
(una caiguda, per exemple), però no es considera accident i per tant, NO té cobertura, 
tot fet intern ( com per exemple, una estrebada muscular). 
 

Definició d’accident als efectes de l’assegurança.  
 
S’entén per accident tota lesió corporal sobrevinguda a l’assegurat independentment de la seva 
voluntat i deguda a una causa sobtada, fortuïta, momentània, externa i violenta.  
 
Es consideraran accidents i, en conseqüència, s’indemnitzaran per la garantia que procedeixi:  
 

a) Tots aquells fets catalogats com accidents pels Organismes Oficials o Jurisdiccionals 
competents en les corresponents Resolucions o Sentències fermes. En conseqüència, la 
qualificació d’un fet com accident, la defunció o la graduació de la incapacitat permanent 
vindran determinades per la regulació de la Seguretat Social i/o pels Organismes Oficials 
o Jurisdiccionals competents en les seves corresponents Resolucions o Sentències fermes.  
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b) Les conseqüències d’enverinaments, asfixies, cremades o lesions internes a conseqüència 
de gasos o vapors, immersió o submersió o per ingestió de matèries líquides, sòlides, 
tòxiques o corrosives.  

c) Les conseqüències de la pràctica d’esports com aficionat i de la caça.  

d) Les conseqüències de llamps, incendi, explosió, electricitat o similars.  

e) Les conseqüències d’infeccions a causa d’intervencions quirúrgiques o tractaments 
mèdics motivats per un accident cobert per la pòlissa o quan l’agent patogen hagués 
penetrat en el cos per una lesió produïda per un accident cobert o de la mossegada o 
picada de qualsevol classe d’animal.  

f) Les conseqüències d’intervencions quirúrgiques i de tota classe de tractaments mèdics 
quan siguin degudes o motivades per un accident cobert per la pòlissa.  

g) Les conseqüències d’accions ocorregudes en legítima defensa pròpia o de tercers així 
com en l’intent de salvament de persones o béns.  

h) Les insolacions, congestions, congelacions o altres inclemències del temps o de la pressió 
atmosfèrica a les que l’Assegurat hagi estat exposat com a conseqüència d’un accident 
cobert per la pòlissa.  

i) Les hèrnies, esforços o distensions musculars, lumbàlgies amb o sense irradiació ciàtica o 
similars sempre que tinguin el seu origen en un accident cobert per la pòlissa.  

j) L’asfixia per gasos o vapors, immersió o submersió, o per ingestió de matèries líquides o 
sòlides, siguin o no alimentàries, a no ser que es tracti d’actes conscients de l’assegurat.  
 

Consideració d’invalidesa permanent i establiment del grau:  
 
Per a la qualificació com a Invalidesa Permanent i la determinació dels seus graus s’aplicaran les 
condicions establertes en les disposicions del règim de Seguretat Social o el que correspongui en 
funció de la relació jurídica que tingui l’assegurat amb el prenedor de l’Assegurança.  
 
 

4. COBERTURES DE LA PÒLISSA MARC I DEFINICIONS:  
 

a) Mort per accident 
 
Es garanteix, a la defunció de l'assegurat per accident, el pagament del capital assegurat als 
beneficiaris designats. 
 
Pel que fa als assegurats menors de 14 anys, en cas de mort per accident, el capital assegurat va 
destinat a cobrir les despeses de sepeli i trasllat del mort. 

 
b) Mort per accident de circulació 
 
Es garanteix, a la defunció de l'assegurat per accident de circulació, el pagament del capital 
suplementari establert a la pòlissa als beneficiaris designats. 
 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos: 
 

1. Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle. 

2. Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre. 

3. Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 
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c) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un accident 
 
Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un accident, 
quedés afectat per una invalidesa permanent absoluta, extingint-se en aquest cas la cobertura 
per al risc de mort de l’esmentat assegurat. 
 
Es considera com Invalidesa Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un 
accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de 
l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per 
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 
 

d) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un 
accident de circulació 
 
Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa en cas que l'assegurat, a 
causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una invalidesa permanent absoluta, 
extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 
 
Es considera com Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici derivada d'un 
accident la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de 
l'assegurat per al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per 
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

 
Es considera que un accident és de circulació en els següents casos: 

 
1.-Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle. 

2.-Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre. 

3.-Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 
 

e) Incapacitat permanent total per a la professió habitual derivada d'un accident 
 
Es garanteix el pagament del capital garantit en cas que l'assegurat, a causa d'un accident, 
quedés afectat per una invalidesa permanent total, extingint-se en aquest cas la cobertura per al 
risc de mort de l'esmentat assegurat. 
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Es considera com Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual derivada d'un accident 
la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de l'assegurat per 
al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per 
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 
 

f) Incapacitat permanent total per a la professió habitual derivada d'un accident de 

circulació 
 
Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa en cas que l'assegurat, a 
causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una invalidesa permanent total, extingint-
se en aquest cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 
 
Es considera com Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual derivada d'un accident 
la situació física previsiblement irreversible i determinant de la total ineptitud de l'assegurat per 
al manteniment permanent de qualsevol professió o ofici remunerats. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació d'Incapacitat Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici sigui revisable per 
agreujament o milloria, en els termes de la legislació vigent. 

 

Es considera que un accident és de circulació en els següents casos: 

 
1.- Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle. 

2.- Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre. 

3.- Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 

 

g) Gran invalidesa per accident 
 
Es garanteix el pagament del capital assegurat en el cas que l'assegurat, a causa d'un accident, 
quedés afectat per una gran invalidesa, extingint-se en aquest cas la cobertura per al risc de mort 
de l'esmentat assegurat. 
 
Es considera com a Gran Invalidesa la situació d'un treballador afectat d'incapacitat permanent 
que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra 
persona per dur a terme els actes més essencials de la vida. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent de la Seguretat Social. 
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No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació 
vigent. 
 

h) Gran invalidesa per accident de circulació 
 
Es garanteix el pagament del capital suplementari establert a la pòlissa en el cas que l'assegurat, 
a causa d'un accident de circulació, quedés afectat per una gran invalidesa, extingint-se en 
aquest cas la cobertura per al risc de mort de l'esmentat assegurat. 
 
Es considera com a Gran Invalidesa la situació d'un treballador afectat d'incapacitat permanent 
que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra 
persona per dur a terme els actes més essencials de la vida. 
 
Aquesta garantia serà automàticament acceptada i indemnitzada per l'assegurador quan sigui 
declarada o reconeguda per l'organisme competent. 
 
No obsta per al pagament de la indemnització que procedeixi per aquesta garantia el fet que la 
situació de Gran Invalidesa sigui revisable per agreujament o milloria, en els termes de la legislació 
vigent. 

 
Es considera que un accident és de circulació en els següents casos: 

 
1.- Defunció de l'assegurat com a vianant, causat per un vehicle. 

2.- Mort de l'assegurat com a conductor o passatger d'un vehicle terrestre. 

3.- Defunció de l'assegurat com a usuari de transports públics terrestres. 
 

i) Incapacitat permanent parcial per accident: 
 
En el supòsit d’incapacitat permanent parcial, el grau d’incapacitat es determina sobre la base 
del barem següent: 
 
I.- Cap 
 
1.- Dèficits neurològics d'origen central 
 

Deteriorament absolut de les funcions cerebrals superiors 100% 

Estat vegetatiu persistent     100% 

Paràlisi completa resultant de l’accident   100% 

Incapacitat permanent o lesions permanents no  

Invalidants, alienació mental, incurable i total,  

resultant directa i exclusivament de l’accident              100% 

Afàsia completa (Alteració total de la formació 

i comprensió del llenguatge)                                                  40% 

Amnèsia completa de fixació       40% 

Epilèpsia posttraumàtica amb necessitat de  

tractament continuat        20% 
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2.- Sistema ossi 
 

• Pèrdua de substància òssia que requereix cranioplàstia  15% 

• Pèrdua de substància òssia que no requereix 
cranioplàstia        4% 

• Pèrdua de substància important sense possibilitat 
de reparació en maxil·lar superior i inferior amb 
repercussió funcional       30% 

 
3.-Sistema olfactiu 
 

• Pèrdua parcial del nas       10% 

• Pèrdua total del nas       25% 

• Pèrdua de l'olfacte (Anòsmia)      5% 
 
4.- Boca 
 

• Pèrdua de totes les dents dels maxil·lars  
superior i inferior       10% 

• Amputació total de la llengua     30% 

• Pèrdua del gust (Agèusia)      5% 

• Ablació maxil·lar inferior      30%. 
 
5.- Oïda 
 

• Pèrdua d'una orella       10%. 

• Pèrdua de les dues orelles      25%. 

• Sordesa total d'una oïda      15% 

• Sordesa total de les dues oïdes     50% 
 
6.- Visió 
 

• Ceguesa d'un ull       30% 

• Ceguesa dels dos ulls       100% 
 
II.- Tronc 
 
1.- Sistema Ossi: 
 
a).- Columna Vertebral 
 

• Pèrdua completa de mobilitat de columna    60% 

• Fractura o luxació de la columna vertebral amb 
rigidesa requerida cervical, o importants desviacions 
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pronunciades d’origen traumàtic    50% 

• Segment cervical: Pèrdua completa dels 

moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació   25% 

• Segment dorso-lumbar: Pèrdua completa 

dels moviments de flexo-extensió, rotació i inclinació  30%. 
 
b).- Costelles 
 

• Fractura de costelles amb deformacions 
toràciques persistents i alteracions funcionals   10% 

 
2.- Òrgans: 
 
a).- Laringe I Tràquea 
 

• Paràlisi d'una corda vocal (disfonia)     10% 

• Paràlisi de dues cordes vocals (afonia)     30% 

• Traqueotomia amb cànula      30%. 
 
b).- Pulmó 
 

• Pèrdua d'un pulmó       25%. 
 
c).- Ronyó 
 

• Pèrdua d'un ronyó       25%. 

• Pèrdua dels dos ronyons      70% 
 
d).- Melsa 
 

• Pèrdua de la melsa (esplenectomia) amb  
repercussió hematològica      20% 

• Pèrdua de la melsa (esplenectomia sense 
repercussió hematològica      10% 

 
e).- Aparell Genital Femení 
 

• Pèrdua d’una glàndula mamària     25% 

• Pèrdua d’ambdues glàndules mamàries   50% 

• Pèrdua d’un ovari      35% 

• Pèrdua d’ambdós ovaris      70% 

• Pèrdua de l'úter       35%. 

• Deformació genitals externs femenins amb 
alteració funcional       40%. 

• Deformació genitals externs femenins sense 
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alteració funcional       25% 
 
f).- Aparell Genital Masculí 
 

• Desestructuració del Penis amb alteració funcional  40% 

• Desestructuració del Penis sense alteració funcional  25% 

• Pèrdua d’un testicle       35% 

• Pèrdua d’ambdós testicles     70% 
 
 
III.- Extremitats 
 
1) Extremitats Superiors  
 

• Pèrdua o inutilització de tots dos braços o mans   100% 

• Pèrdua de braç o ma       100% 

• Amputació a nivell de l'húmer     50% 

• Amputació a nivell de l’avantbraç o de la mà    40% 

• Anquilosis o pèrdua total de moviment de l'espatlla  30% 

• Anquilosis o pèrdua total de moviment: del colze  25% 

• Anquilosis o pèrdua total de pronosupinació   8% 

• Anquilosis o pèrdua total de canell    20% 

• Paràlisi completa del nervi circumflex,  
subescapular o musculocutani     10% 

• Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o  
cubital a nivell del braç      20% 

• Paràlisi completa del nervi mitjà, radial o  
cubital a nivell de l'avantbraç-canell     10% 

• Fractura no consolidada de l’húmer    25% 

• Fractura no consolidada de húmer o cúbit i radi  25% 

• Fractura no consolidada de cúbit o radi   15% 

• Amputació del polze       27% 

• Amputació de l'índex       20% 

• Amputació del polze i índex     20% 

• Amputació del polze i un altre dit    17% 

• Amputació de l’índex o un altre dit    17% 

• Amputació del dit mig, anul·lar o menuell   10% 

• Amputació de dos dits      13% 

• Amputació de tres dits     17% 
 
 
2) Extremitats Inferiors 
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• Pèrdua o inutilització d'ambdues cames o peus   100% 

• Pèrdua o inutilització d’una extremitat inferior   100% 

• Pèrdua de cama o peu i una extremitat superior   100% 

• Amputació a nivell del maluc      70% 

• Amputació per sobre del genoll     60% 

• Amputació per sota del genoll     45% 

• Amputació d’un peu      45% 

• Amputació del dit gros del peu    10% 

• Amputació d'un altre dit del peu    3% 

• Pèrdua total dels moviments del maluc 
en posició funcional       30% 

• Pèrdua total dels moviments del maluc 
en posició desfavorable      40% 

• Pèrdua total dels moviments del genoll 
en posició funcional       20% 

• Pèrdua total dels moviments del genoll 
en posició desfavorable      30% 

• Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi 
articulació tibio tarsiana en posició funcional    10% 

• Pèrdua dels moviments del turmell i peu, anquilosi 
articulació tibio tarsiana en posició desfavorable   20% 

• Anquilosis subastragalina      5% 

• Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i peroné alhora  30% 

• Fractura no consolidada del fèmur, o tíbia i 
peroné i el peu     25% 

• Fractura no consolidada d’un peu    25% 

• Fractura no consolidada d’una ròtula    20% 

• Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Total   15% 

• Extirpació de la ròtula (Patelectomía) Parcial    10% 

• Deformitats posttraumàtiques del peu    10% 

• Escurçament fins a 1,5 cm.      2% 

• Escurçament d'1,5 cm. a 3 cm.     5% 

• Escurçament de 3 cm. a 6 cm.     10% 

• Escurçament de més de 6 cm.     15% 

• Paràlisi completa del nervi ciàtic     60% 

• Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu extern   25% 

• Paràlisi completa del nervi ciáticopoplíteu intern   15% 
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La indemnització per qualsevol dels conceptes de gran invalidesa, incapacitat permanent 
absoluta i incapacitat permanent total exclou automàticament l’aplicació del barem relatiu a la 
incapacitat permanent parcial. 
 

j) Assistència Sanitària per Accident 
 
L'assegurador garanteix, el pagament de les despeses mèdiques-farmacèutiques i hospitalàries, 
rehabilitació física, així com els ocasionats pel servei d'ambulància per el trasllat urgent des del 
lloc de l’accident fins al centre sanitari, com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, 
durant el termini màxim d’un any des de l’ ocurrència del accident cobert per el contracte i fins 
al import límit indicat. 
 
Així mateix, es cobreix l’assistència d’urgència, que inclou aquelles despeses derivades de la 
necessària assistència de caràcter urgent i primers auxilis.  
 
La cobertura per els Grups A i B és il·limitada en centres concertats de la companyia i fins a 1.000 
€ en centres aliens a la companyia. 
 
Per els Grups C, és la que s’estableix en l’apartat Garanties i capitals assegurats. 
 
GARANTIES ADDICIONALS INCLOSES PER ALS GRUPS A I B 
 
- Garantia de DOBLE EFECTE: si en el mateix accident en que morís l’assegurat, morís també el 
seu cònjuge, o persona vinculada amb una relació de convivència afectiva anàloga, i tinguessin 
aquests fills menors de 14 anys o incapacitats, es pagaria el doble del capital assegurat. 
 
- Abonament de despeses d’adaptació del domicili o vehicle de l’assegurat en cas de Gran 
Invalidesa derivada d’Accident, amb 6.000 euros per assegurat. 
 
- Subministrament de cadira de rodes amb els accessoris necessaris per aquells assegurats amb 
Invalidesa permanent derivada d’accident, amb un límit de 2.500 euros per assegurat. 
 
- Reemborsament de despeses per a l’adquisició d’un aparell d’ortopèdia, amb un límit de 2.500 
euros per assegurat. 
 
- Despeses de repatriació d’assegurats morts. S’abonaran les despeses de repatriació del cadàver 
d’un assegurat mort per un sinistre cobert per la pòlissa ocorregut fora d'Espanya fins a un màxim 
de 6.000€ per assegurat. En cap cas, es prestarà el servei de repatriació. 
 
 
 

5. ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA PELS RISCOS DERIVATS D’ACCIDENT.  
 
La cobertura del contracte d'assegurança d’accidents podrà ser escollida per cada Ens Públic, 
podent ser: 
 

a) Cobertura 24 hores: les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, des de la data d'efecte 
de la pòlissa contractada per l’ens públic fins a la fi de la seva vigència. 
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b) Cobertura laboral: qualsevol accident de treball que pateix la persona assegurada en 
ocasió o com a conseqüència de la seva activitat professional, incloent-hi els accidents 
que s’esdevenen en el trajecte directe des del domicili al lloc del treball, i viceversa. 

 
Per a les activitats cobertes per al grup C la cobertura serà durant les hores de l’activitat 
assegurada, incloent-hi els accidents que s’esdevinguin des del domicili al lloc on es 
realitza l’activitat assegurada. 

 
6. ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA:  

 
S’estableix com a àmbit de cobertura mundial.  
 

7. CONDICIONS D’ADHESIÓ A L’ASSEGURANÇA.  
 

La inclusió a la pòlissa que s’emeti, per tot el col·lectiu a assegurar, serà automàtica doncs es 
tracta d’una pòlissa objectiva tant en el que es refereix als elements subjectius que la integren 
com pel que fa referencia a les garanties i capitals assegurats ( on cada Ens Públic fixarà els que 
estimi) 
 
Per tant, no existiran condicions d’adhesió a l’assegurança de cap classe, no essent necessària 
per cap assegurat, la complementació de butlletí d’adhesió, declaració d’estat de salut ni requisit 
mèdic o d’adhesió.  
 

8. RISCOS EXCLOSOS.  
 

Les exclusions que, amb caràcter màxim, s’aplicaran a la pòlissa que s’emeti seran les que a 
continuació s’indiquen i amb la mateixa redacció. 

A) Per totes les garanties assegurades del contracte, les exclusions seran com a màxim les 
següents: 

- Els sinistres provocats intencionadament per l’assegurat o qualsevol lesió auto infligida. 

 

- La participació de l’Assegurat en actes delictius, dols o baralles sempre que, en aquest últim 
cas, no hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o béns. 

 

- La pràctica com a professional de qualsevol esport. 

 

A aquests efectes s’entén com a pràctica professional d’un esport la pràctica individual o 

col·lectiva sota l’organització i supervisió d’una Federació esportiva, Organisme o Club que 
constitueixi, per a la persona que realitza aquell esport, el seu mitjà de vida. 

 

- Les conseqüències de guerra civil o internacional, conflictes armats o operacions de caràcter 
similar. 

 

- Les conseqüències de la reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva, química o 
biològica. 
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- Els riscos qualificats d’extraordinaris, segons legislació vigent en cada moment pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances, atès que aquests riscos seran abonats per aquesta entitat. 
Igualment, en quant als riscos qualificats com a extraordinaris , no tindran la cobertura per la 
pòlissa els danys que el Consorci de Compensació d’Assegurances no cobreixi en compliment 
d’alguna de les normes establertes en la seva 

reglamentació vigent en la data d’ocurrència del sinistre. 

 

- Els que es produeixen durant la pràctica de rugbi; ràfting; hidroespeed i similars en proves de 
velocitat o resistència amb vehicles de motor, aeris en general, etc. 

 

- Els que s’esdevenen sota els efectes d’embriaguesa alcohòlica, de drogues o estupefaents no 
prescrits mèdicament. 

 

9. RISCOS EXTRAORDINARIS  
 

Els riscos extraordinaris sobre les persones estaran coberts pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances, d’acord amb la legislació vigent en cada moment. 
 
A tal efecte es considerarà que la pòlissa que es contracti portarà incorporat recàrrec a favor del 
Consorci de Compensació d’Assegurances per la cobertura de danys directes en les persones 
com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris. 
 

10. CRITERIS QUE HAN DE REGIR EN CAS DE SINISTRE I PAGAMENT DE LES 
INDEMNITZACIONS.  

 

Per al traspàs de les pòlisses que provenen de l’antic acord marc, per a la contingència de 
defunció, s’estableix un període transitori de 5 anys a comptar des de l’efecte de la pòlissa en el 
qual, s’estableix com a data d’ocurrència del sinistre la data de defunció o bé la data de l’accident. 
Passat aquest període, per a la contingència de defunció per accident es considera com data 
d’ocurrència del sinistre la. la data de l’accident, i sempre que aquesta s’esdevingui en el termini 
de cinc anys, comptats des del dia que es va produir l’accident,. 

 

Per a la resta de pòlisses de nova producció, per a la contingència de defunció per accident es 
considera com data d’ocurrència del sinistre la. la data de l’accident, i sempre que aquesta 
s’esdevingui en el termini de cinc anys, comptats des del dia que es va produir l’accident,. 

 

Per a les contingències de Invalidesa permanent, incapacitat parcial o Gran Invalidesa, es 
considerarà com a data del sinistre la data de l’accident i sempre que aquesta s’esdevingui en el 
termini de un any, comptats des del dia que es va produir l’accident. 

 

La Companyia, una vegada rebuda la documentació completa del sinistre i a partir d’aquesta 
data, queda obligada a abonar la indemnització que correspongui en el termini màxim de set 
dies laborables.  

 

En qualsevol dels casos, regirà l’establert als articles 18 i 20.3 de la Llei 50/1980, del 8 d’octubre, 
de Contracte d’Assegurança. 
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11. OPERATIVA DE L’ASSEGURANÇA I SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ DEL 
CONTRACTE:  

 
La prima de la primera anualitat d’assegurança serà la prima d’adjudicació calculada en base a 
les dades aportades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i, en el seu cas, en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
En cas de renovació de l’assegurança el prenedor, a l’inici de cada una de les següents anualitats 
d’assegurança, aportarà a l’empresa adjudicatària el número d’assegurats a l’últim TC que es 
tingui presentat. 
 
El càlcul de la prima de renovació s’efectuarà aplicant al numero d’assegurats, la tarifa de primes 
proposada en el concurs per cobertura o garantia. 
 
Es fa expressament constar que les indemnitzacions s'ajustaran al que estableix la pòlissa 
contractada per l’ens Públic. 
 
En cas que s'acordés un increment de les indemnitzacions o cobertures contractades, es 
procediria a incrementar la prima corresponent en la proporció que resulti d'aplicar la tassa 
resultant d’aquesta licitació sobre les cobertures i capitals contractats, l'efecte de la cobertura 
serà immediat des de la data en què que s’acordi.. 
 
La relació d'assegurats s'aporta sempre als efectes de càlcul i informatiu però no amb caràcter 
limitador doncs integra el col·lectiu a assegurar el detallat en la clàusula corresponent. 
 

12. ALTRES CONDICIONS QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE QUE ES SUBSCRIGUI:  
 
En el cas que l’Ens Públic tingués prèviament una pòlissa, el traspàs de la mateixa es produirà en 
bloc, per a la totalitat del col·lectiu a assegurar i independentment de la seva situació laboral en 
el moment del traspàs (efecte inicial de la pòlissa). 
 
En conseqüència el traspàs serà efectiu per a tot el personal, estigui en alta laboral, amb proposta 
d'incapacitat permanent sigui del tipus que sigui, en baixa per incapacitat temporal, per 
invalidesa provisional, per incapacitat laboral transitòria, en situació de suspensió del contracte, 
tramitant expedient d'incapacitat permanent, etc. 
 
De la mateixa manera, en cas que l’Ens Públic no tingués una pòlissa prèviament, el col·lectiu a 
assegurar es farà també en bloc d’acord amb el que s’especifica a l’article 2 (Subjectes de la 
contractació)  
 
Dins del període estipulat com a duració del contracte es mantindran totes les garanties 
concertades no podent la companyia asseguradora rescindir la pòlissa sigui quin sigui el número 
de sinistres que es produeixin i les quanties de les corresponents indemnitzacions, respectant els 
límits en cada cas senyalats per cada sinistre.  
 
 

 
 
13. CONFIDENCIALITAT. 
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− Zurich Insurance PLC Sucursal en España queda obligat a tractar les dades de caràcter 
personal amb la finalitat exclusiva de la realització de les prestacions objecte del 
contracte.  

En conseqüència, les dades esmentades no podran ser objecte de cap tractament destinat 
a fins diferents a la prestació del contracte.  

Totes les dades facilitades, en qualsevol tipus de suport, es trobaran protegides, amb 
estricta aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i de més legislació que sigui d’aplicació, reservant-se el prenedor la 
facultat d’inspecció del seu compliment.  

Així mateix, Zurich Insurance PLC Sucursal en España queda obligat a aplicar a les dades 
personals les mesures de seguretat, del nivell que correspongui, en aplicació de l’establert 
en la precitada Llei i en qualsevol altre normativa que resulti d’aplicació.  

− Una vegada realitzada la prestació del contracte l’adjudicatari retornarà al prenedor els 
suports on es trobin recollides les dades proporcionades per ell durant l’execució del 
mateix.  

− Zurich Insurance PLC Sucursal en España i el personal encarregat de la realització de les 
tasques guardarà secret professional sobre tota la informació, documents i assumptes als 
que tingui accés o coneixement durant la vigència del contracte, estant obligat a no fer 
públiques les dades que puguin conèixer com a conseqüència o amb ocasió de la seva 
execució, inclús després de finalitzar el termini contractual.  

− Qualsevol tractament de dades que no s’ajusti al disposat al Plec serà causa específica de 
resolució contractual, sense prejudici de l’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari 
enfront a tercers i enfront al prenedor i/o assegurats o beneficiaris i de la seva obligació 
de rescabalament dels danys i perjudicis que pogués irrogar.  

− Zurich Insurance PLC Sucursal en España declara expressament que coneix quedar obligat 
al compliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i demés legislació que sigui d’ aplicació en aquesta matèria 
i es comprometen explícitament a formar i informar al seu personal en les obligacions 
que de tals normes dimanen.  

− Zurich Insurance PLC Sucursal en España es compromet a no donar informació ni dades 
proporcionades pel prenedor per qualsevol altre ús no previst en el present contracte. En 
particular, no proporcionarà sense autorització expressa escrita del prenedor còpia dels 
documents o dades a terceres persones.  

 
 

14. EFECTE DE LA COBERTURA 
 
L’efecte de cobertura s’estableix en el moment en que es produeix cada alta a l’Acord Marc. 
 
Cada adhesió a la pòlissa marc tindrà caràcter anual i el període de vigència serà l’estipulat en el 
contracte d’adhesió, a comptar des de les 0 hores de la data d'adhesió, amb independència que 
l’acord marc venci. És a dir, l’adhesió s’haurà de fer dintre del període de vigència de l’acord 
marc, i la pòlissa i cobertura resultant de l’adhesió feta, tindrà una durada d’un any 
independentment que l’acord marc venci en l’impàs. 
 

15. PRIMA ANUAL 
 



 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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16. PREVALENÇA DELS PLECS 
 

En el cas de contradicció o divergència entre les condicions generals específiques i les particulars de la 

pòlissa aportades per la companyia asseguradora i el plec de clàusules administratives i de prescripcions  

tècniques que regeixen aquesta contractació, prevaldran els plecs sobre les condicions de la pòlissa. 

 

Perquè així consti, se signen les presents condicions a Barcelona a 31/03/2020 . 

 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ   
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