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NÚM. EXPEDIENT: 2022-038 Pòlissa Responsabilitat Civil (D&O) 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ  NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
 

CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE DIRECTIUS I 
PATRONS (D & O) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació 
 
L’objecte d’aquest procediment de licitació és la contractació, per part de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), com a prenedor de 
l'assegurança, d'una cobertura d'assegurances que cobreixi la Responsabilitat Civil de 
Directius i Patrons (D & O)  segons el que s’estipula en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació i valor estimat. 

En el present procediment de licitació el valor estimat i el pressupost màxim de licitació 
no coincideixen.  

El  pressupost total màxim per aquesta licitació (Prima Total Màxima), corresponent als 
primers dos (2) anys inicials,  és de “TRENTA MIL EUROS” (30.000,00€). L’activitat 
objecte de contractació està exempta d’IVA.  
 

Per tant, el preu màxim anual (Prima Màxima), es de QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00€), exempta d’IVA. 

*Incloent consorci, impostos, responsabilitat comptable i altres recàrrecs 
 
Per tant, el valor estimat del contracte, s’estableix en “SEIXANTA-SIS MIL EUROS” 
(66.000,00 €). L’activitat objecte de contractació està exempta d’IVA. 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 
Pressupost base de licitació  30.000,00 euros 

Possibles modificacions  6.000,00 euros 

Possibles pròrrogues  30.000,00 euros 

Total 66.000,00 euros 

 
Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà retribuït a 
l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que reguli el present plec, 
prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 
 
VHIR en qualitat de prenedor de l’assegurança es compromet a informar a 
l’asseguradora durant el període de vigència del contracte i/o les seves pròrrogues 
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d’aquells canvis en relació a l’activitat i/o organitzatius que puguin tenir afectacions sobre 
els riscos coberts i l’abast de les garanties contractades. 

A títol indicatiu i no exhaustiu, aquest canvis podrien derivar de l’aprovació de normes 
legals directament aplicables a l’assegurat o variació del volum de facturació base de 
cotització.  

En cas de que els canvis produeixin una disminució del risc, l’asseguradora gestionarà 
el extorns de la part de prima que pugi correspondre, si pel contrari produeix un 
increment del risc la prima es podrà regularitza fins al màxim reflectit en la clàusula 2 
con pressupost de possibles modificacions i sempre mantenint la taxa de risc aplicat per 
la companyia en el moment de la emissió de la pòlissa contractada. 

*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 

Clàusula 3. Durada del contracte. 

La durada inicial del contracte serà de dos (2) anualitats, lligades als terminis de la 
pòlissa/ període d'assegurança que començarà a ser efectiva a les 0:00 hores del dia 1 
d’octubre de 2022 fins a les 24:00 hores del dia 30 de setembre de 2023, i del  0:00 
hores del dia 1 d’octubre de 2023 fins a les 24:00 hores del dia 30 de setembre de 2024 
podent-se prorrogar per dos anys més, d’any en any, de mutu acord. En qualsevol 
cas les suma dels diferents períodes i prorrogues no excedirà dels 4 anys. 

Clàusula 4.- Facturació i pagament. 

D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impulso de la factura electrònica i 
creació del registro comptable de factures en el Sector Público, en el seu article 4. “Tots 
els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pública podran 
expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura 
electrònica i a la presentació a través del punt general d'entrada que correspongui....” 

Per tant el contractista facturarà de manera electrònica el manteniment a través de les 
seves factures corresponents. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són les 
següents: 
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DIR3 OFICINA 
COMPTABLE DIR3 ÒRGAN 

GESTOR DIR3 
UNITAT 

TRAMITADOR
A 

A09006467 

Fundació Hospital 
Universitari Vall 

d'Hebron-Institut de 
Recerca (HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 

de Recerca 
(HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 

de Recerca 
(HUVH IR) 

La factura emesa haurà d’indicar la referència “LICI-2022-038 Pòlissa Responsabilitat 
Civil (D&O)”. Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la 
mateixa, el desglossament/descripció de les despeses per concepte. 

En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el 
contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura corresponent, 
les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 
factures@vhir.org. 

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data efecte de la pòlissa 

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament prestats, sense que 
en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de 
licitació. 

Clàusula 5.- Dades del risc. 

- Prenedor de l'assegurança:
• FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI  VALL D'HEBRON – INSTITUT

DE RECERCA (VHIR)
• CIF: G60594009
• ADREÇA: PASSEIG VALL D,HEBRON, 119-129 (08035) –

BARCELONA

- Assegurador: L’entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats
contractualment.

- Assegurat: Qualsevol persona física que és, ha estat, o hagi de ser durant el
període d'assegurança,  Directiu i/o Patró de la Fundació.

mailto:factures@vhir.org
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- Objecte Social: D’acord amb allò que disposa l’article cinquè dels Estatuts, la
finalitat de la Fundació es promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre
la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la innovació, la docència i la
formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.

- Principals Magnituds 2021:
• Facturació 2021: 22.607.956,28€
• Resultat d’explotació: -1.076.340,70€
• Resultat abans d’impostos: -1.076.340,70€
• Empleats: 750

- Informació Addicional: No han existit anteriors reclamacions ni existeixen en
curs. No hi ha reclamacions previstes i tampoc pel que fa a fusions i / o
adquisicions.

- S'adjunta memòria amb comptes 2021, com Annex 1 PPT.

Clàusula 6. - Abast de l'assegurança. 

Límit d'indemnització Afegit per Període d'Assegurança, serà el límit global conjunt 
de prestacions de l'Assegurador per a tot tipus de responsabilitats/ riscos coberts en la 
pòlissa: 

• Límit agregat => 10.000.000 €

• Franquícia màxima => 3.000 €

Clàusula 7.– Definicions. 

Qualsevol dels següents termes s'entendrà, en el sentit definit, amb independència 
d'aparèixer en singular o plural: 

1. Acte Incorrecte. Qualsevol acte o omissió negligent realitzat per una Persona
Assegurada en l'exercici del càrrec i que sigui contrari a la llei o als estatuts o
incomplint els deures inherents a l'exercici del mateix. Els Actes Incorrectes que
tinguin com a nexe o origen comú qualsevol fet, circumstància, esdeveniment,
causa o sèries de fets, circumstàncies, esdeveniments, o fets causalment
relacionats tindran la consideració d'un sol i únic Acte Incorrecte. En aquest cas,
es considerarà com a data d'ocurrència dels Actes Incorrectes relacionats, la
data en què es va produir el primer dels Actes Incorrectes, encara que s'hagués
produït amb anterioritat al període de retroactivitat establert a la pòlissa.
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2. Directius i Patrons. 

a) Qualsevol persona física, actual, passada o futura, remunerada o no, 
degudament nomenada d'acord amb el que preveu la Llei i els estatuts 
socials, bé es denomini Administrador, Conseller, Patró, Director, Gerent o 
membre del Comitè de Direcció ( o òrgan equivalent), dotada de facultats 
d'alta direcció o que ostenti poders de gerència i govern de la societat, així 
com qualsevol persona física que sigui representant permanent d'un 
administrador persona jurídica per a l'exercici del càrrec, o tota persona física 
degudament nomenada d'acord amb una legislació estrangera per a càrrecs 
anàlegs. 

b) Tot empleat actual, passat o futur que, de fet, ostenti funcions d'alta direcció 
o que sigui considerat per un jutjat o tribunal com a administrador de fet. 

c) Com ampliació de la definició de directius, s’inclouen els diferents 
coordinadors de departament. 

 
3. Contaminació. Significa l'emissió, abocament, radiació, extracció o excavació, 

aterrament, escapament, descàrrega, dispersió o despreniment, ja sigui real o 
suposat, d'un contaminant, o l'amenaça o risc de l'anterior, en l'atmosfera, el sòl, 
el subsòl o les aigües terrestres, marítimes o subterrànies, o qualsevol instrucció 
o petició per examinar, controlar, netejar, retirar, contenir, tractar, neutralitzar, 
desintoxicar o valorar els efectes de contaminants. Contaminant inclou (a títol 
enunciatiu, però no limitatiu) qualsevol sòlid, líquid, gas, llum, soroll o qualsevol 
substància termal irritant o contaminant, incloent fum, vapor, sutge, emanacions, 
àcids, alcalins, substàncies químiques i residus. Els residus inclouen (a títol 
enunciatiu, però no limitatiu) materials destinats a ser reciclats, recondicionats o 
regenerats. 

 
4. Data de continuïtat. La primera data d'efecte de tota pòlissa de RC Directius i 

Patrons, mantinguda ininterrompudament en vigor pel prenedor amb 
l'assegurador 

 
5. Franquícia. És la quantitat o percentatge, expressament pactat en les 

condicions particulars, que va a càrrec de la Persona Assegurada, i que com a 
màxim serà de 3.000€. 

 
6. Despeses de Defensa. Significa les despeses del procés judicial, costos 

processals, honoraris professionals i drets d'aranzel necessaris i raonables, 
segons el principi de bona fe entre les parts de la pòlissa, incorregudes per la 
Persona Assegurada, per a la seva defensa i representació, amb el previ 
consentiment per escrit de l'Assegurador, així com les despeses 
d'assessorament legal en qualsevol procediment judicial, ja sigui civil, penal o de 
qualsevol altre ordre, o en qualsevol procediment administratiu o en actuacions 
inspectores o instructores que siguin objecte de cobertura sota la pòlissa, amb 
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exclusió dels salaris o despeses en què incorrin les Persones Assegurades o 
qualsevol empleat de la societat o, si escau, la Societat Participada. 

 
7. Insolvència. Significa: 

a) La causa de dissolució establerta en l'article 363.1.e de la Llei de societats 
capital o en qualsevol altra norma equivalent en qualsevol jurisdicció; o 

b)  La sol·licitud de declaració de concurs, la declaració de concurs, ja sigui 
voluntari o necessari, o qualsevol procediment equivalent en qualsevol 
jurisdicció; o 

c) La incapacitat de complir regularment amb les obligacions de pagament dels 
deutes vençuts i exigibles, o el sobreseïment general en el pagament corrent 
de les obligacions; o 

d) L'existència d'embargaments per execucions pendents que afectin de 
manera general el patrimoni del deutor, o quan s'hagués despatxat execució 
o constrenyiment sense que de l'embargament resultessin béns lliures 
suficients per al pagament, o l'alçament o liquidació precipitada o ruïnosa dels 
béns del deutor. 

 
8. Pèrdua. Vol dir aquelles quantitats, sobre les quals, les Persones Assegurades 

hagin legalment de respondre davant dels Perjudicats pels danys i perjudicis 
pecuniaris causats per Actes Incorrectes, determinats mitjançant sentència o 
laude ferm condemnatoris o mitjançant acord transaccional aprovat prèviament 
per escrit per l'assegurador. 
 

9. Període d'assegurança. El període de temps indicat en les condicions 
particulars, o qualsevol altre període inferior en cas de cancel·lació, resolució o 
extinció del contracte. 

 
En aquest cas la pòlissa prendrà efecte a les 00:00 hores del dia 1 d’octubre 
de 2022, amb una durada de dos (2) anys, podent-ser prorrogar per un (2) 
anualitats addicionals, d’any en any. 
 

10. Perjudicat. Significa la persona física o jurídica legitimada per interposar una 
reclamació contra les Persones Assegurades per les Pèrdues cobertes sota la 
pòlissa. 

 
11. Persona Assegurada. Els Directius i Patrons de la Fundació, i les persones 

físiques objecte amb càrrecs en Societats Participades, segons les condicions 
especials. 
 

12. Reclamació. Significa: 
a) Qualsevol acció exercida davant els tribunals de qualsevol ordre, reclamació 

administrativa o investigació oficial, amb origen o fonament en la realització d'un 
Acte Incorrecte per part de les Persones Assegurades; o 
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b) Qualsevol escrit en el qual se sol·liciti una compensació com a conseqüència de 
la realització d'un Acte Incorrecte per part de les Persones Assegurades.  

 
Es considera que constitueix una única Reclamació, la Reclamació o sèrie de 
Reclamacions que tinguin la causa en un mateix Acte Incorrecte, o sèrie d'Actes 
Incorrectes, amb independència del nombre de reclamants o reclamacions 
presentades i de la Persona Assegurada intervinent. En aquest cas, el Període 
d'Assegurança que serà aplicable és aquell en vigor en el moment en què es va 
presentar la primera Reclamació. 

 
13. Societat. Significa el Prenedor especificat en les condicions particulars i 

qualsevol de les seves societats filials. 
 

14. Societats Filials. Tota persona jurídica en la qual el Prenedor, a la data d'efecte 
de la pòlissa, directament o indirectament a través d'una o més de les seves 
societats filials:  

 
a. Controli la composició de l'Òrgan d'Administració; o 
b. Posseeixi més del 50% dels drets de vot; o  
c. Posseeixi més del 50% del capital emès; o  
d. Posseeixi el 50% o menys dels drets de vot o del capital emès 

però controli la seva gestió en virtut d'un pacte per social.  
 
Les cobertures de la pòlissa s'apliquen únicament a les Reclamacions derivades 
d'Actes Incorrectes comesos posteriorment a la data en què la persona jurídica 
es converteixi o s'hagi convertit en Societat Filial, però anteriorment a la data en 
què aquesta persona jurídica deixi de ser o hagi deixat de ser Societat Filial, 
sempre que quedin compreses dins de l'Àmbit temporal definit. 
 

15. Societat Participada. Significa qualsevol persona jurídica en que, a la data 
d'efecte d'aquesta pòlissa, la Societat ostenti, directament o indirectament, 
accions o participacions amb dret a vot i que no sigui una Societat Filial. 
 

16. Sol·licitud d'assegurança. Vol dir qualsevol document pel qual el Prenedor 
declara les circumstàncies que puguin influir en la valoració del risc, incloent 
qüestionaris, annexos als mateixos i qualsevol declaració feta pel Prenedor a 
l'Assegurador en relació amb la pòlissa i / o en addició i / o modificació i / o 
substitució de la mateixa, abans del Període d'Assegurança o durant aquest, les 
seves extensions o renovacions. 

 
17. Prenedor. La societat indicada en les condicions particulars de la pòlissa que 

actua per compte de les Persones Assegurades. 
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18. Violació de les pràctiques d'ocupació. Qualsevol Acte Incorrecte que causi un
dany moral o trastorn emocional a un empleat de la Societat, la causa o origen
sigui per:

a. Qualsevol acomiadament nul; o
b. Tota declaració inexacta relativa a l'ocupació; o
c. Tota negativa injustificada d'ocupació o promoció; o
d. Tota privació injustificada de desenvolupament professional; o
e. Tota mesura disciplinària injusta, assetjament sexual o abús professional

(entre d'altres, els basats en suposades condicions laborals extenuants,
així com maltractaments); o

f. Tota discriminació il·legal, ja sigui directa, indirecta; o
g. Tot trencament de les regles vigents en la Societat relatives a les

relacions socials que causin un dany moral o trastorn emocional a un
empleat de la societat.

Clàusula 8.- Riscos coberts. 

1. RESPONSABILITAT CIVIL DE LES PERSONES ASSEGURADES:
l'Assegurador s'obliga al pagament, en nom de les Persones Assegurades,
derivat de qualsevol Pèrdua i Despeses de Defensa que es derivin de qualsevol
Reclamació coberta per la pòlissa presentada per un Perjudicat per primera
vegada contra les Persones Assegurades durant el període d'Assegurança, o
durant el període d'extensió de cobertura, de ser aplicable.

A títol enunciatiu no limitatiu, seran objecte de cobertura les reclamacions
derivades de:

a. Mala gestió del patrimoni de la fundació
b. Informació incompleta o incorrecta a clients, bancs, etc.
c. Responsabilitat Comptable
d. Mala administració del capital social
e. Incompliment dels estatuts socials
f. Realització d'inversions inadequades
g. Manca de verificació i signatura de documents
h. Decisions errònies en el supòsit de fusions i adquisicions
i. Assumpció de obligacions que la societat no pot afrontar.

2. REEMBORSAMENT A LA SOCIETAT: L'Assegurador s'obliga a reintegrar a la
Societat qualsevol Pèrdua i Despeses de Defensa, en el cas que pugui o hagi
d'indemnitzar a les Persones Assegurades d'acord amb la legislació aplicable,
sempre que aquesta Pèrdua i Despeses de Defensa derivin de qualsevol
Reclamació coberta sota la pòlissa.
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3. FIANCES L'Assegurador s'obliga a pagar:

a) La constitució de les fiances per atendre eventuals responsabilitats civils que,
com a conseqüència de Reclamacions cobertes sota la pòlissa, exigeixin els
jutges i tribunals a la Persona Assegurada.
b) Les despeses de constitució de les fiances que exigeixin els jutges i tribunals

a la Persona Assegurada per a decretar la seva llibertat provisional en
procediments penals, com a conseqüència de Reclamacions cobertes sota la
pòlissa.

4. NOVES FILIALS Si durant el Període d'Assegurança, la Societat constitueix o
adquireix, directament o indirectament a través de qualsevol Societat Filial, una
altra persona jurídica que tingui la consideració de societat filial d'acord amb les
Definicions de la pòlissa, i aquesta Societat Filial:

a) no és una institució financera, i
b) està domiciliada fora dels Estats Units d'Amèrica o Canadà, els seus
territoris i possessions, i
c) no cotitza en qualsevol mercat dels Estats Units d'Amèrica o Canadà, i
d) el valor del seu actiu no excedeix en conjunt del percentatge de l'actiu de la
Societat  indicat en les condicions particulars.

Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estendran de forma automàtica als Directius 
i Patrons d'aquesta nova Societat Filial. 

En qualsevol altre cas, el Prenedor podrà comunicar per escrit a l'assegurador 
de la constitució o adquisició de la nova Societat Filial i, si Prenedor i 
Assegurador arribessin a un acord, les cobertures d'aquesta pòlissa es poden 
estendre als Directius i Patrons de dita Societat Filial. 

A aquests efectes, l'Assegurador té dret a sol·licitar qualsevol informació 
addicional que sigui necessària i a exigir el pagament d'una prima addicional o 
fins i tot modificar els termes i condicions de la cobertura. La cobertura atorgada 
sota aquesta extensió s'aplicarà únicament a les Reclamacions que tinguin la 
causa en Actes Incorrectes comesos pels Directius i Patrons de l'esmentada 
Societat Filial després de la data de constitució o adquisició. 

5. HEREUS, legataris, representants legals i drethavents:
 Les cobertures d'aquest contracte s'estenen expressament a qualsevol
reclamació presentada contra els hereus, legataris, representants legals i
drethavents d'una Persona Assegurada morta, declarada incapaç, insolvent, en
fallida o concursada, sempre que aquesta reclamació derivi d'un Acte Incorrecte
comès per aquesta persona Assegurada.
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6. CÓNJUGES I PARELLES DE FET. Les cobertures d'aquest contracte s'estenen
expressament a qualsevol reclamacions presentades contra el cònjuge o parella
de fet d'una Persona Assegurada, que pretenguin la reparació del Dany per mitjà
dels Béns de guanys o comuns als consorts o la parella, sempre que aquesta
reclamació derivi d'un Acte incorrecte comès per aquesta Persona Assegurada.

7. EMPLEATS CODEMANDATS. La definició de Persona Assegurada s'amplia per
incloure a qualsevol empleat de la Societat, però exclusivament quan sigui
demandat conjuntament amb els Directius i Patrons de la Societat, es mantingui
com co-demandat Fins a la resolució ferma i definitiva de la reclamacions i, en
tot cas, resulten declarats responsables almenys aquests Directius i Patrons de
la Societat.

8. CÀRRECS EN SOCIETATS PARTICIPADES. L'Assegurador s'obliga a pagar
qualsevol Pèrdua i Despeses de Defensa que derivin de qualsevol Reclamació
presentada per un Perjudicat per primera vegada durant el Període
d'Assegurança, o durant el període d'extensió de cobertura de ser aplicable,
contra les persones físiques que exerceixin en una societat Participada un càrrec
d'administrador, patró, conseller, alt càrrec o directiu per mandat exprés de la
societat i haguessin estat nomenats per a l'exercici del càrrec en aquesta societat
Participada a instàncies de la societat.

A aquests efectes, aquest administrador, directiu, patró, alt càrrec o gerent tindrà
la consideració de Persona Assegurada. En el cas que les persones físiques
referides en el paràgraf anterior es beneficiessin de qualsevol altra assegurança,
la cobertura atorgada sota aquesta extensió s'aplicarà únicament i exclusivament
en excés d'aquest altre assegurança. Així mateix, la present extensió s'aplica
únicament a les Reclamacions per Actes Incorrectes comesos posteriorment a
la data en què la persona jurídica es converteixi o s'hagi convertit en Societat
Participada, però anteriorment a la data en què la persona jurídica deixi de ser o
hagi deixat de ser una Societat Participada.

9. PERÍODE D'EXTENSIÓ DE COBERTURA. En cas de no renovació de la pòlissa
per part del Prenedor, aquest tindrà dret, sempre que ho sol·liciti per escrit a
l'Assegurador dins dels 30 dies següents, previ pagament d'una prima del 50%
de la última prima total anual, segons el que estableixen les condicions
particulars, a un període informatiu de 12 (dotze) mesos immediatament
posteriors a l'últim període d'Assegurança, durant el qual les Persones
assegurades poden notificar a l'Assegurador qualsevol Reclamació presentada
contra les Persones assegurades per un Acte Incorrecte que s'hagi comès amb
anterioritat a la data de no renovació de la pòlissa.

El Límit per al període d'extensió de cobertura serà la part no consumida del Límit
d'Indemnització Afegit de l'últim Període d'Assegurança. Els termes i condicions
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per al període d'extensió de cobertura seran els del Període d'Assegurança en 
el qual es decideixi anul·lar la pòlissa.  

En cas de no renovació de la pòlissa per part de l'Assegurador, el Prenedor tindrà 
dret, sempre que ho sol·liciti per escrit a l'Assegurador dins dels 30 dies 
següents: 

a) Previ pagament d'una prima del 50% de l'última prima total anual segons el
que estableixen les condicions particulars, a un període informatiu de 12 (dotze)
mesos, o
b) Previ pagament d'una prima del 75% de l'última prima total anual segons el
que estableixen les condicions particulars, a un període informatiu de 24 (vint)
mesos, immediatament posteriors a l'últim Període d'Assegurança durant el qual
les Persones Assegurades poden notificar a l'Assegurador qualsevol Reclamació
presentada contra les Persones Assegurades per un Acte Incorrecte que s'hagi
comès amb anterioritat a la data de no renovació del contracte.

En cas de canvi de control del Prenedor, el Prenedor no disposa dels drets 
establerts en aquesta extensió. No obstant això, en aquest supòsit el Prenedor 
té la possibilitat de sol·licitar a l'Assegurador (dins d'un termini de 30 dies en 
finalitzar el Període d'Assegurança) un període informatiu de fins a 72 (setanta-
dos) mesos immediatament posteriors a l'últim Període d'Assegurança, durant el 
qual les Persones Assegurades poden notificar a l'Assegurador qualsevol 
Reclamació presentada contra les mateixes per un Acte Incorrecte que s'hagi 
comès amb anterioritat a aquest canvi de control del Prenedor. De ser acceptada 
aquesta sol·licitud, l'assegurador ha de proposar per escrit les condicions i la 
prima que estimi adequades per a aquesta extensió. La present extensió no 
podrà ser contractada: 

- En cas de rescissió de la pòlissa per impagament de la prima o per qualsevol
infracció d'obligacions del Prenedor o les Persones Assegurades que legalment
permeti a l'assegurador rescindir la pòlissa, o
-Igualment, el període d'extensió que hagués pogut contractar quedarà
automàticament resolt si durant el mateix es contractés amb una altra
asseguradora, una assegurança de Responsabilitat Civil Directius i Patrons amb
independència de l'abast de les seves cobertures.

10. DESPESES DERIVADES DE RECLAMACIONS PER CONTAMINACIÓ. La
cobertura d'aquesta pòlissa s'estén a Despeses de Defensa raonables, segons
el principi de bona fe entre les parts de la present pòlissa, incorregudes per les
Persones Assegurades en la defensa de qualsevol Reclamació per contaminació
accidental.
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Clàusula 9. - Garanties opcionals. 

1. DESPESES DE REHABILITACIÓ D'IMATGE PÚBLICA. Les cobertures
detallades en el present Plec, s'estenen a despeses raonables, segons el principi
de bona fe entre les parts de la pòlissa, incorregudes per les Persones
Assegurades, amb el previ consentiment escrit de l'Assegurador, en publicitat o
en el disseny i realització d'una campanya publicitària dirigits a rehabilitar la
imatge pública de les Persones Assegurades si, com a conseqüència d'una
Reclamació coberta sota aquesta pòlissa que hagués aconseguit repercussió
social, s'hagués deteriorat la imatge pública de qualsevol Persona Assegurada,

Sublímit mínim que s’acceptarà:   € 300.000 

2. DESPESES DE DEFENSA A INVESTIGACIONS FORMALS. Les cobertures
detallades en el present Plec, s'estenen a Despeses de Defensa raonables,
segons el principi de bona fe entre les parts de la pòlissa, incorregudes per les
Persones Assegurades, amb el previ consentiment escrit de l'Assegurador, amb
motiu de qualsevol sol·licitud d'informació, investigació o inspecció formal amb
fonament en un Acte Incorrecte realitzada o iniciada per primera vegada durant
el Període d'Assegurança o el Període d'extensió de cobertura, de ser aplicable,
per qualsevol autoritat competent.

Sublímit mínim que s’acceptarà:  300.000 € 

3. MULTES I SANCIONSIONS ADMINISTRATIVES. Les cobertures detallades en
el present Plec, s'estenen expressament a les multes i sancions administratives
imposades a les Persones Assegurades com a conseqüència de qualsevol
diligència, investigació o procediment administratius contra ells. Es fa constar
que la present cobertura de multes i sancions administratives queda referida
expressament a les actuacions administratives que tinguin per objecte
l'ordenació i supervisió de l'activitat mercantil desenvolupada per les Persones
Assegurades, amb exclusió d'aquelles altres actuacions administratives d'índole
general com pot ser les laborals, de seguretat social, de seguretat i higiene en el
treball, d'instal·lació de negoci i obertura, de naturalesa fiscal i qualsevol altra
que excedeixi el desenvolupament de mer objecte social en si mateix considerat.

Sublímit mínim que s’acceptarà:  € 300.000 

4. PRÀCTIQUES D'OCUPACIÓ. Les cobertures detallades en el present Plec,
s'estenen expressament a qualsevol Reclamació derivada d'una Violació de les
pràctiques d'ocupació presentada per primera vegada contra qualsevol Persona
Assegurada durant el Període d'Assegurança o el període d'extensió de
cobertura, de ser aplicable. Per a l'aplicació d'aquesta cobertura queda inclòs en
la definició de Persona Assegurada tot empleat de la societat.

5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. S'entendrà com a Pèrdua, totes les
Despeses de Defensa d'una Persona Assegurada i les Despeses de
Representació Jurídica derivades d'una Reclamació o Investigació respecte a
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qualsevol procediment en contra seu per homicidi involuntari o qualsevol violació 
de prevenció de riscos laborals (incloent-hi homicidi imprudent o homicidi per 
negligència greu) o una vulneració del Dret espanyol aplicable o de qualsevol 
legislació similar en qualsevol altra jurisdicció. 

6. CIBER PRIVACITAT I REVELACIÓ D'INFORMACIÓ CONFIDENCIAL. Les
cobertures detallades en aquest plec s' amplien per pagar, en nom d' una
Persona Assegurada, totes les Pèrdues derivades d' una Reclamació com a
conseqüència directa de:
• Qualsevol atac, vulneració o violació dels drets de privacitat o publicitat,

incloent qualsevol divulgació de Dades que suposi una violació de la
legislació aplicable.

• Qualsevol revelació no autoritzada o utilització de qualsevol Informació
Confidencial en forma de Dades o informació i/o Dades que estiguin
subjectes a restriccions legals i/o corporatives quant a la seva utilització i/o
divulgació.

fins al límit de 500.000 €, el qual serà en addició al Límit d' Indemnització i 
no en formarà part. 

7. RESPONSABILITAT PENAL DE LA SOCIETAT. Les cobertures detallades en
aquest plec s' amplien a les Despeses de Defensa incorregudes per la Societat,
amb el previ consentiment per escrit de l' Assegurador, per a la seva defensa en
un procés criminal que s' iniciï per primera vegada durant el Període d'
Assegurança en un tribunal espanyol i sempre que s' exigeixi la responsabilitat
penal de la Societat conforme al codi penal espanyol amb motiu d' un Acte
Incorrecte d' un Administrador o Directiu.

Aquesta extensió de cobertura només serà d' aplicació quan els procediments
se segueixin contra la Societat i un assegurat i quan la Societat comparteixi des
de l' inici fins al final del procediment la mateixa direcció jurídica de l'assegurat.

La present extensió de cobertura s' aplica únicament a les Reclamacions
presentades contra l' Assegurat exclusivament en territori espanyol.

Sublímit mínim que s' acceptarà: 500.000 € 

8. EXTENSIÓ ALS DIRECTIUS I PATRONS JUBILATS. Si el Prenedor de
l'assegurança no renovés ni reemplacés la pòlissa amb qualsevol altra pòlissa,
emesa per l'Assegurador o per qualsevol altra entitat asseguradora, que cobreixi
la responsabilitat de Directius i Patrons, i a més, no contractés el període
informatiu que preveu el punt 9 - PERÍODE D'EXTENSIÓ DE COBERTURA,
llavors és aplicable un període informatiu de 48 mesos, efectiu des de la data de
no renovació, durant el qual es podrà notificar per escrit a l'Assegurador de
qualsevol Reclamació presentada per primera vegada durant el període
informatiu contra qualsevol Persona Assegurada que bé s'hagués jubilat, bé
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cessat voluntàriament en el càrrec, bé mort, sense existir causa penal en cap 
cas, abans de la data de no renovació de la pòlissa. 

La cobertura sota aquesta extensió es limita a reclamacions derivades d'Actes 
Incorrectes comesos per aquestes persones assegurades abans de la data de no 
renovació. 

Clàusula 10. - Àmbit temporal i territorial. 

1. Àmbit temporal. Aquesta pòlissa cobreix únicament les reclamacions presentades
per primera vegada contra les Persones Assegurades durant el Període d'Assegurança
o el període d'extensió de cobertura, de ser aplicable, que es derivin d'Actes Incorrectes
comesos o suposadament comesos durant el Període d'Assegurança o amb anterioritat
amb retroactivitat il·limitada.

2. Àmbit territorial. Aquesta assegurança cobreix les Reclamacions presentades
contra les Persones Assegurades dins l'àmbit territorial mundial i basades en la
Legislació pròpia de cada territori.

Clàusula 11.- Gestió de la pòlissa. 

La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), podrà 
gestionar la pòlissa d’assegurances de manera directa o per mitjà de corredor 
d’assegurances en totes les seves fases.  

En tot cas, l’assegurador s’obliga davant la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 
Institut de Recerca (VHIR),  a:  

1. Si el contracte no es pot formalitzar abans del dia 1 d’octubre de 2022, l'entitat
adjudicatària emetrà, amb data 1 d’octubre de 2022, una carta de garantia provisional.

2. L’entitat adjudicatària, col·laborarà amb les comissions de seguiment de la sinistralitat
pendent i facilitarà a aquest la informació de sinistralitat següent:

- Número de referència del sinistre.
- Provisió tècnica actualitzada.

3. Per establir el cost del suplement 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 del present procediment de licitació.
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Cláusula 12.- Responsable del contracte. 
 
La responsable del contracte és la Sra. Marial de Valles Silvosa, Directora de RRHH de 
la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a qui li 
correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió dels serveis 
contractats, conformar la facturació que emeti l’adjudicatària; seguiment, control i dictat 
de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la 
prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i 
compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les 
obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
 
 
 
Clàusula 13.- Confidencialitat, Protecció de Dades de Caràcter Personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades pel VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes 
i assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 
establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 
seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 
inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 
procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 
intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 
desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 
directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 
que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 
Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació. En el supòsit de que 
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l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, 
s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informació 
confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa 
o de qualsevol tercer designat per aquest. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
 
 
Clàusula 14.- Modificació del contracte (riscos coberts i/o abast de garanties). 
 
La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), en qualitat 
de Prenedor de l’assegurança, es compromet a informar a l’Assegurador durant el 
període de vigència de la pòlissa/contracte i/o de les seves pròrrogues, d’aquells canvis 
en relació a l’activitat i/o organitzatius que puguin tenir afectacions sobre els riscos 
coberts i l’abast de les garanties contractades.  A títol indicatiu i no exhaustiu, aquests 
canvis podrien derivar de l’aprovació de normes legals directament aplicables a 
l’assegurat. 
 
En cas de baixa i/o modificació dels riscos,  aquests seran comunicats directament i/o 
per mitjà d’una corredoria d’assegurances a fi de gestionar els extorns de la part de la 
prima que puguin aplicar i regularitzar el muntant d’aquella, al venciment del període 
contractat.   
 
 
 
Clàusula 15.- Criteris d’adjudicació. 
 
Descripció dels criteris avaluables mitjançant únicament l’aplicació de fórmules 
automàtiques, els quals s’utilitzaran per valorar el contingut del sobre nº 2. 
 
Criteris avaluables amb fórmules automàtiques.............................MÀXIM 100 punts 
 
OFERTA ECONÒMICA...........................................................................FINS 60 PUNTS 
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Per a la valoració de les propostes de licitació i la determinació de la més avantatjosa 
econòmicament, s' atendrà als criteris i percentatges de ponderació següents: 
 
L'import de licitació més econòmic (Prima total) obtindrà la màxima puntuació i la resta 
d'ofertes, es puntuaran de forma automàtica en base a la següent fórmula: 

 

Pv = �1 − �
Ov − Om 

IL
� x �

1
VP
��  x P 

 
 
Pv =  Puntuació de l’oferta a Valorar 
P  =  Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL  =  Import de Licitació 
VP = Valor de Ponderació = 1 
 
*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor 
resultant és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 
 

ALTRES CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS..............................FINS 40 PUNTS 
 
Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració 
d’aquest apartat i abans a la adjudicació as sol·licitarà la documentació que ho acrediti.  
 

1. Franquícia ........................................................................ MAXIM 8 PUNTS 

Es tindrà en compte i sera puntuable qualsevol rebaixa de l'import màxim de 
franquícia (3.000 euros), d'acord amb la següent formula: 

 

      

 𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟖𝟖  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

  
      

 

2. inclusió de garanties opcionals: ....................................... MÁXIM 32 PUNTS 

Els licitadors podran incorporar, com a millores complementaries, les següents 
garanties:  
 
 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 
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2.1 Despeses de rehabilitació d'imatge pública.................... Fins a 4 punts. 
En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 
punts.  
 
Entre els licitadors que la incloguin (sublímit mínim 300.000 euros), 
l'increment més alt serà puntuat amb els 4 punts. La resta es puntuaran 
d'acord amb la següent formula: 

 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟒𝟒  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

  

     
 
   

 
 

2.2 Despeses de defensa a investigacions formals................ Fins a 4 punts.  
 

En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 punts.  
 
Entre els licitadors que la incloguin (sublímit mínim 300.000 euros), l'increment 
més alt serà puntuat amb els 4 punts. La resta es puntuaran d'acord amb la 
següent formula: 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟒𝟒  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

   
     
     
     

  
  

2.3 Multes i sancions administratives.................................... Fins a 4 punts.  
 

En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 punts.  
 
Entre els licitadors que la incloguin (sublímit mínim 300.000 euros), l'increment 
més alt sera puntuat amb els 4 punts. La resta es puntuaran d'acord amb la 
següent formula: 
 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 
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𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟒𝟒  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

  

     
     
     

    
2.4 Pràctiques d’ocupació. ...................................................... Fins a 4 punts.  

 
En el cas que el licitador inclogui aquesta millora, obtindrà 4 punts. En cas que 
no la inclogui, serà puntuada amb 0 punts.  
 
 
2.5 Prevenció de Riscos Laborals............................................. Fins a 4 punts.  

 
En el cas que el licitador inclogui aquesta millora, obtindrà 4 punts. En cas que 
no la inclogui, serà puntuada amb 0 punts.  
 
 
2.6 Ciber Privacitat i Revelació d'Informació Confidencial...... Fins a 4 punts. 

  
En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 punts.  
Entre els licitadors que la incloguin (sublímit mínim 500.000 euros), l'increment 
més alt serà puntuat amb els 4 punts. La resta es puntuaran d'acord amb la 
següent formula: 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟒𝟒  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

 

     
     
     

 
2.7 Responsabilitat Penal de la Societat.................................. Fins a 4 punts. 

  
En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 punts.  
Entre els licitadors que la incloguin (sublímit mínim 500.000 euros), l'increment 
més alt serà puntuat amb els 4 punts. La resta es puntuaran d'acord amb la 
següent formula: 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙 =  𝟒𝟒  ∗ 𝑶𝑶𝒆𝒆
𝑶𝑶𝒙𝒙

 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 

 

𝑷𝑷𝒙𝒙: puntuació oferta econòmica valorada  

𝑶𝑶𝒆𝒆: Franquícia més baixa  

𝑶𝑶𝒙𝒙: Franquícia valorada 
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2.8 Extensió als Directius i Patrons Jubilats....................................... Fins a 4 punts. 

En el cas que el licitador inclogui aquesta millora, obtindrà 4 punts. En cas que no la 
inclogui, serà puntuada amb 0 punts.  

Barcelona, a 05 d’agost de 2022 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca. 
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