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OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

El present plec de condicions té per objecte establir les bases que han de regir en el procediment 

per a la contractació, mitjançant sistema d’adquisició centralitzat, el procediment de contractació 

del servei de mediació i de determinades pòlisses d’assegurances a favor dels Consells Esportius 

de Catalunya. 

El contracte previst en aquest plec té els següents objectius: 

- Seleccionar, mitjançant mediador d’assegurances, l’empresa asseguradora que realitzi la 

prestació d’un servei d’assegurances especialitzat i capacitat que millor s’adapti a les necessitats 

dels Consells Esportius. Aquesta contractació es desenvoluparà mitjançant la tècnica de l’Acord 

Marc, consistent a preestablir una sèrie de condicions o termes que seran comuns a tots els 

contractes basats en aquest acord marc. La finalitat d’aquest Acord Marc és simplificar la gestió 

dels contractes i facilitar l'adhesió dels diferents Consells Esportius. 

- Fixar les condicions generals d’execució dels posteriors encàrrecs de provisió de les pòlisses 

d’assegurances que es contractin per part dels Consells Esportius destinataris, en qualitat 

d'assegurats, amb el suport de l’empresa adjudicatària del servei de mediació. 

 
 

CAPACITAT PER CONCÓRRER 
 

Podran participar en el procediment les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 

que tinguin plena capacitat d’obrar i ostentin la condició de MEDIADOR D’ASSEGURANCES 

inscrits al Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de 

reassegurances i dels seus alts càrrecs. També podran participar en el procediment unions 

d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva formalització 

en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació a llur favor. En tot cas aportaran 

compromís subscrit per totes les empreses de constituir-se formalment en unió temporal cas de 

resultar adjudicatàries, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen i la 

participació de cadascú. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant la UNIÓ 

DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA i hauran de nomenar un representant o apoderat 

de la unió, amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció. 

 
 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

La durada del contracte s’estableix en dos anys des de l’inici de la prestació, l’1 de setembre de 

2021 fins al 31 d’agost de 2023. Potestativament, la Unió de Consells Esportius de Catalunya 

podrà acordar fins a un mes abans de l’extinció del contracte (o cada anualitat prorrogada) la 

pròrroga del mateix fins a un màxim de dos anys més de forma successiva. 

 
 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: 
 

Si el contractista incorregués en incompliments de les presents disposicions que posessin en 

perill el bon funcionament del servei, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, procedirà la 

resolució del contracte, previ tràmit d’audiència. 
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MARC LEGAL 
 

Les assegurances s’han de confeccionar tenint en compte les cobertures, prestacions i garanties 

establertes per la legislació vigent i les possibles modificacions que es puguin donar. És 

normativa de referència: 

a) Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestacions mínimas del 

seguro obligatorio deportivo. 

b) Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels Consells Esportius. 

c) Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport. 

d) Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria 

d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances. 

e) Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys. 

f) Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

g) Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança 

h) Llei 20/2015, de 14 juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 

reasseguradores 

i) Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 

j) Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació i 

supervisió de les assegurances privades. 

k) La Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. 

 

 
ASPECTES GENERALS 

 
Cal tenir en compte que la contractació mitjançant l’Acord Marc que impulsa la UCEC no implica 

l’adhesió automàtica dels Consells Esportius, i que resta sota l’autonomia i facultats que els són 

pròpies adherir-s’hi si ho consideren oportú. En les següents condicions es delimita de forma 

oberta, però suficient, les condicions generals en les que caldrà realitzar el servei. Tot això 

atenent que l’Acord marc és un compromís contractual general, obert i que es desenvoluparà 

mitjançant la contractació de les pòlisses d'assegurances corresponents pels diferents Consells 

Esportius que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzat. Els preus proposats no poden 

estar subjectes a l’establiment d’un col·lectiu mínim per pòlissa. 

Temporalitat de les pòlisses: De l’1 de setembre de 2021 a 31 d’agost de 2022 i de 1 de setembre 

de 2022 a 31 d’agost de 2023. 

Els Consell Esportius tindran la facultat de poder contractar cadascun dels lots de forma 

independent. 

 
 

ASPECTES REFERENTS A LES PÒLISSES D’ACCIDENTS 
 

Com ja s’ha indicat, les assegurances s’han de confeccionar tenint en compte les cobertures, 

prestacions i garanties establertes per la legislació vigent i les possibles modificacions que es 

puguin donar en un futur. Però en qualsevol cas han de contemplar com a mínim: 

a) Responsabilitat civil de l’esportista o participant. 
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b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció. 

c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat 

suficient per cobrir les possibles contingències. 

Així com les següents prestacions mínimes a cobrir: 

1r Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts en el territori nacional, sense 

límits de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident. 

2n Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal 

de divuit mesos des de la data de l'accident. 

3r Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material d'osteosíntesi, en la 

seva totalitat, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident. 

4t Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de 

l'accident. 

5è Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger, 

fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000€ i amb un límit temporal de fins a divuit mesos 

des de la data de l'accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per 

pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin al 

finalitzar el tractament. 

6è Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb 

un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.000€. 

7è Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi com a conseqüència d'accident en la pràctica 

esportiva, per un import no inferior a 6.000€. 

8è Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi en la pràctica esportiva, però sense causa 

directa d'aquest, per un import mínim de 1.800 €. 

9è Despeses originades per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident 

esportiu (no prevenció), per un import mínim de el 70 per 100 del preu de venda a el públic de 

l'esmentat material ortopèdic. 

10è Despeses originades en odontoestomatologia, per lesions a la boca motivades per accident 

esportiu. Aquestes despeses seran coberts fins a 240€ com a mínim. 

11è Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l'accident fins al seu 

ingrés definitiu als hospitals concertats per la pòlissa de l'assegurança, dins del territori nacional. 

12è Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies del territori 

nacional. 

13è Lliure elecció de centres i facultatius concertats a tot Espanya. 

d) La Unió de Consells Esportius de Catalunya i els Consells Esportius, per tota activitat o 

competició que organitzin a Catalunya, hauran de disposar també d’una assegurança de 

responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb 

uns capitals mínims de 1.800.000,00 euros per sinistre i 300.000,00 euros per víctima. Als efectes 

d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants i altres 

intervinents. 

e) Detall de l’àmbit d’extensió de la cobertura com a mínim: 
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1r. Activitats relaciones amb l’activitat esportiva (formació, entrenaments de les entitats 

participants, escalfaments, trobades, competicions, campus, estades, casals, colònies, 

pernoctacions, desplaçaments “in itinere”. 

2n. Límit territorial: Estat espanyol. Les activitats esportives que amb caràcter puntual que es 

realitzin a l’estranger es faran cotitzar al marge d’aquest acord marc. 

3r. Caldrà delimitar per cada modalitat de pòlissa el llistat de modalitats esportives cobertes i/o 

excloses. 

f) Centre mèdics concertats: 

Caldrà assegurar un centre concertat, com a mínim, per a cada àmbit territorial de cadascun dels 

Consells Esportius que estigui obert les 24 hores i dissabtes i diumenges. Si en algun territori, 

per les seves especials característiques no es compleix aquesta premissa, cal buscar centres 

mèdics propers encara que siguin d’una altra comarca. La causa d’exclusió d’un centre mèdic 

del llistat de centres mèdics de referència d’àmbit territorial no podrà ser mai l’excessiu cost de 

l’atenció. La urgència està sempre inclosa a qualsevol centre sanitari, sense comunicació 

prèvia. 

 
 

COMUNICACIÓ D’ALTA DELS ASSEGURATS I DADES FACILITADES 
 

Procés de comunicació: 

El procés de comunicació de les altes, baixes, incidències...., serà entre el Consell Esportiu 

subscrivent i el Mediador, i aquest, al seu torn, amb l’Asseguradora. La UCEC facilitarà el procés 

de comunicació entre el Consell Esportiu i el mediador, oferint als dos accés a la seva plataforma 

informàtica de gestió esportiva. A tots els efectes, la UCEC, tot i no formar part formalment del 

procés de comunicació, coneixerà de les incidències del servei i podrà intercedir per trobar la 

solució més adequada en cada cas. 

Dades mínimes i procediment: 

S’estableix el nom, cognoms i data de naixement, així com el DNI en els cas de les persones 

majors d’edat, com a dades mínimes a comunicar per tal de poder tramitar l’assegurança. 

Els Consells Esportius introduiran les dades dels participants a l’aplicació informàtica de la Unió 

de Consells Esportius, adscrivint-los al risc i al tipus de pòlissa que es correspongui. Aquesta 

aplicació informàtica permetrà al mediador exportar de forma automàtica els llistats d’assegurats. 

Tota comunicació per part dels Consells Esportius, per ser considerada vàlida, caldrà que 

s’efectuï mitjançant l’aplicació informàtica de la Unió de Consells. No tindrà validesa, per tant, la 

comunicació feta per part dels Consells Esportius mitjançant correu electrònic al mediador o a la 

pròpia UCEC. 

Els participants es consideraran assegurats des de que els Consells Esportius facin efectiva la 

comunicació a l’aplicació informàtica de la Unió de Consells amb independència del moment en 

que el mediador obtingui el fitxer d’assegurats i el comuniqui a la companyia. La Unió de Consells 

garantirà el protocol perquè les dades registrades a l’aplicació informàtica no puguin ser alterades 

i se’n pugui certificar la traçabilitat dels moviments que s’hi vinculin. 

La comunicació ha de ser prèvia a la celebració de l’activitat i d’acord amb el procediment indicat. 

Potestativament, el Mediador amb el consentiment de la companyia, podrà oferir pòlisses 

puntuals obertes amb comunicació d’alta a posteriori per aquelles activitats on la inscripció dels 
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participants es fa al mateix dia de l’esdeveniment. Les altes dels participants s’hauran d’introduir 

a la plataforma en el termini de 24h des de l’inici de l’activitat. 

 
 

COMUNICACIÓ DELS ACCIDENTS 
 

FASE A.- PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D'UN ACCIDENT INCLÒS EN LES 

COBERTURES DE LA PÒLISSA D'ACCIDENTS 

Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, requereix assistència 

d’urgència, haurà de trucar a un telèfon GRATUÏT, on li indicaran el centre concertat d’assistència 

d’urgències més proper. En aquest centre s’haurà d’identificar com a participant d’una activitat 

organitzada per la UCEC o un dels seus Consells Esportius adherits, mitjançant el seu DNI (si 

en té) o el seu nom i cognoms. 

S’exceptua d’aquest procediment de comunicació les urgències de caràcter greu, que estaran 

sempre incloses a qualsevol centre sanitari, sense comunicació prèvia. 

FASE B.- EMPLENAMENT DEL DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT 

En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenaran el corresponent document de 

Comunicació d’accident dins de les 72 hores següents a haver-se produït l’accident. 

Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu o entitat col·laboradora que 

correspongui. 

Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o els seus responsables) i pel 

representat de l’organització que dona fe dels fets, s’ha d’adjuntar el DNI (si en té) i la 

documentació mèdica que el Centre Sanitari hagi entregat al lesionat (informe mèdic, diagnòstic, 

etc.) i ENVIAR a l’adreça de correu electrònic que determini la companyia. 

FASE C.- SOL·LICITUD DE CONTINUÏTAT D’ASSISTÈNCIA DESPRÈS DE LA URGÈNCIA O 

DE LA PRIMERA VISITA NO URGENT 

Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius que han atès l’assegurat, cal 

una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives...), un cop 

emplenat i enviat el document de Comunicació d’Accident, junt amb l’informe mèdic, per tenir 

dret a continuar el tractament mèdic caldrà fer una petició d’autorització via telefònica o via correu 

electrònic. 

Un cop rebuda l’autorització, l’assegurat podrà anar al professional o Centre mèdic concertat 

amb Fiatc per rebre l’assistència prescrita. 

L’atenció en tots els casos s’haurà de dispensar en català o castellà a petició de l’assegurat/da. 

El mediador al final de la temporada haurà de presentar un informe de sinistralitat per pòlisses i 

riscos. 

 
 

PAGAMENT DE LES PÒLISSES 
 

El mediador d’assegurances adjudicatari, agafant de referència l’últim dia de cada mes, emetrà 

una factura a cada Consell Esportius subscrivent, detallant el nombre d’assegurats per cada tipus 

de pòlissa i risc. Aquesta factura es podrà enviar via correu electrònic  o ordinari directament 

per part del Mediador. Els Consells Esportius subscrivents hauran de pagar la factura via 

transferència al compte corrent que indiqui el Mediador en els 5 dies següents a la recepció de 
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la factura per part d’aquests. Potestativament, els Consells Esportius podran demanar al 

Mediador que efectuï càrrec domiciliat al compte corrent que el Consell Esportiu indiqui. És 

important recalcar que la factura que s’emeti, amb independència del dia que s’enviï, sigui 

sempre amb data de l’últim dia del mes vençut a fi i efecte que el Consell Esportiu la pugui 

imputar correctament dins la temporada esportiva, i especialment, la que es correspon al mes 

d’agost de  cada exercici. 

L’assegurança de Responsabilitat Civil subscrita es facturarà en dues vegades per meitat del seu 

import a 1 de setembre i a 1 de març de cada temporada. 

L’impagament per part d’un Consell Esportiu en el termini indicat, dóna dret al Mediador a no 

seguir proveint el servei al Consell Esportiu no pagador fins que aquest regularitzi la seva situació 

d’impagament, podent sol·licitar a la UCEC que deshabiliti l’accés al mòdul informàtic que facilita 

l’alta dels participants. 

Igualment, de forma potestativa, Mediador i Consell Esportiu es reserven la llibertat de pacte per 

arribar a acords de fraccionament o pròrroga de termini de pagament. 

 
 

PATROCINI 
 

La Unió de Consells Esportius de Catalunya rebrà en concepte de patrocini el 10% de les primes 

netes de les assegurances subscrites, que facturà al mediador l’1 de març (pels assegurats de 

setembre a febrer ambdós inclosos) i el 31 d’agost (pels assegurats de març a agost ambdós 

inclosos). 

 
 
 

CLÀUSULA D’EXCLUSIVITAT 
 

L’adjudicatari (mediador), ni la companyia que representi, no podrà proveir assegurances de 

cap mena a cap dels Consells Esportius que integren la Unió de Consells Esportius de 

Catalunya amb independència que s’hagin adherit o no a l’Acord Marc. 

 
 

IDENTIFICACIÓ DELS LOTS. TIPUS DE PÒLISSES 
 

1. ESPORT EN EDAT ESCOLAR (0 a 19 anys) I ENTRENADORS, TÈCNICS I TUTORS DE 

JOC DELS CONSELLS ESPORTIUS I LA UCEC 

Inclou cobertura de responsabilitat civil i accidents de totes i cadascuna de les persones 

assegurades. 

Beneficiaris: 

Esportistes del Pla Català, Jocs Esportius i altres programes realitzats pels Consells Esportius 

i/o la UCEC de 0 a 19 anys 

Entrenadors, tutors de Joc, tècnics i delegats de les activitats dels Consells Esportius i la UCEC 

Durada de l’assegurança de 1 de setembre a 31 d’agost 

Garanties d’accidents: les següents o les que en cada moment determini la legislació vigent, a 

títol orientatiu i com a garanties mínimes: 
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Mort per accident 6.011€ 

Invalidesa permanent per accident 12.022€ 

Assistència Sanitària il·limitada 

Assistència farmacèutica en règim hospitalari il·limitada 

Assistència de pròtesis i material d’osteosíntesis en règim hospitalari il·limitada 

Despeses de rehabilitació 

Mort durant la pràctica esportiva sense causa directa 1.805€ 

Assistència Sanitària a l’estranger fins a 6.000€ 

Despeses material ortopèdic per curació d’accidents (fins 100% cost d’adquisició) 

Despeses odontològiques fins a 1.000€ 

Despeses de trasllat o evacuació del lesionat del punt d’accident al centre mèdic 

 
Es dona cobertura a la Responsabilitat Civil dels esportistes derivada de la pràctica de l’esport 

en front dels altres esportistes participants o qualsevol tercer. 

Límit de cobertura: 300.000€ per sinistre i 600.000€ per any 

Sots límit per víctima corporal de 150.000 € 

 
S’establirà un preu diferenciat (més baix) pels assegurats donats d’alta a partir de l’1 de març. 

 

 
2. ESPORT ADULTS ANUAL. 

Inclou la cobertura de la Responsabilitat Civil i els accidents que puguin patir els esportistes 

d’activitats esportives 

Beneficiaris: participants de 18 o més anys. 

Riscos identificats: 

• Risc 1: Activitat física dirigida per un professional adreçada al manteniment de la condició 

física (Gimnàstica de manteniment, stretching, ioga, aquagym, caminades, tai-xi, pilates, 

mamanet, bitlles catalanes, petanca, bolid, xarranca, senderisme) 

• Risc 2: Esportistes de qualsevol modalitat que no siguin les modalitats contemplades al 

Risc 1 o 3. 

• Risc 3: Esportistes que practiquen les modalitats esportives: futbol, bàsquet, handbol o 

rugbi. 

Durada: de 1 de setembre a 31 d’agost 

Garanties d’accidents: les següents o les que en cada moment determini la legislació vigent, a 

títol orientatiu i com a garanties mínimes: 

Mort per accident 6.011€ 

Invalidesa Permanent per accident 12.022€ 

Assistència Sanitària Il·limitada 

Assistència Farmacèutica en règim hospitalari il·limitada 

Assistència de pròtesis i material d’osteosíntesis en règim hospitalari il·limitada 

Despeses de rehabilitació 

Mort durant la pràctica esportiva sense causa directa 1.805€ 

Assistència Sanitària a l’estranger fins a 6.000€ 

Despeses material ortopèdic per curació d’accidents (fins 70% cost d’adquisició) 

Despeses odontològiques fins a 1.000 € 

Despeses de trasllat o evacuació del lesionat del punt d’accident al centre mèdic 
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Es dona cobertura a la Responsabilitat Civil dels esportistes derivada de la pràctica de l’esport 

en front dels altres esportistes participants o qualsevol tercer. Límit de cobertura: 

300.000€ per sinistre i 600.000€ per any 

Sots límit per víctima corporal de 150.000 € 

 

3. ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS 

Es consideren activitats puntuals aquelles l’àmbit de durada de les quals no excedeix les 48h des 

del seu inici. 

No dóna cobertura a la pernoctació. 

Inclou la cobertura de la Responsabilitat Civil dels esportistes i els accidents que puguin patir. 

Beneficiaris: qualsevol persona amb independència de la seva edat. 

Riscos identificats: 

• Risc 1: Caminades i esports no contemplats al risc 2. 

• Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 

Garanties d’accidents: les següents o les que en cada moment determini la legislació vigent, a 

títol orientatiu i com a garanties mínimes: 

Mort per accident 6.011€ 

Invalidesa Permanent per accident 12.022€ 

Assistència Sanitària Il·limitada 

Assistència Farmacèutica en règim hospitalari il·limitada 

Assistència de pròtesis i material d’osteosíntesis en règim hospitalari il·limitada 

Despeses de rehabilitació. 

Mort durant la pràctica esportiva sense causa directa 1.805€ 

Assistència Sanitària a l’estranger fins a 6.000€ 

Despeses material ortopèdic per curació d’accidents (fins 70% cost d’adquisició) 

Despeses odontològiques fins a 250 € 

Despeses de trasllat o evacuació del lesionat del punt d’accident al centre mèdic 

 
Es dona cobertura a la Responsabilitat Civil dels esportistes derivada de la pràctica de l’esport 

en front dels altres esportistes participants o qualsevol tercer. Límit de cobertura: 

300.000 € per sinistre i 600.000 € per any 

Sots límit per víctima corporal de 150.000 € 

 

4. CAMPUS I/O CASALS ESPORTIUS AMB PERNOCTACIÓ 
 

Dóna cobertura a aquelles activitats que superin les 48h i/o comportin pernoctació. L’obertura de 

pòlissa per aquest tipus d’activitat exigeix indicar per part del Consell Esportiu la data de 

finalització de la mateixa, que no pot excedir el mes natural. 

En el supòsit d’aquest tipus de pòlissa, el mediador podrà exigir un preu mínim per la seva 

tramitació. 

Cobertura la Responsabilitat Civil dels esportistes/participants i els accidents que puguin patir 

Beneficiaris: qualsevol persona amb independència de la seva edat. 

Identificació de riscos: 
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• Risc 1: Caminades i resta d’esports no contemplats al risc 2. 

• Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 

*En el supòsit d’activitats multiesportives on un dels esports practicats sigui qualsevols dels 

contemplats al risc 2, tots els participants s’adscriuran al risc 2 amb independència que la resta 

d’esports que practiquin siguin de risc 1. 

Garanties d’Accidents, les següents o les que en cada moment determini la legislació vigent: 

Mort per accident 6.011€ 

Invalidesa Permanent per accident 12.022€ 

Assistència Sanitària Il·limitada 

Assistència Farmacèutica en règim hospitalari il·limitada 

Assistència de pròtesis i material d’osteosíntesis en règim hospitalari il·limitada 

Despeses de rehabilitació. 

Mort durant la pràctica esportiva sense causa directa 1.805€ 

Assistència Sanitària a l’estranger fins a 6.000€ 

Despeses material ortopèdic per curació d’accidents (fins 70% cost d’adquisició) 

Despeses odontològiques fins a 250 € 

Despeses de trasllat o evacuació del lesionat del punt d’accident al centre mèdic 

 
Es dona cobertura a la Responsabilitat Civil dels esportistes derivada de la pràctica de l’esport 

en front dels altres esportistes participants o qualsevol tercer. Límit de cobertura: 

300.000 € per sinistre i 60.000 € per any 

Sots límit per víctima corporal de 150.000 € 

 

 
5. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE L’ENTITAT 

 

Cobertura de la Responsabilitat Civil i Patrimonial de l’entitat i les seves Juntes Directives així 

com dels seus càrrec unipersonals, derivada de la organització d’activitats esportives i activitats 

relacionades amb aquestes i participació amb altres entitats en la organització d’actes esportius. 

cobertura legal per responsabilitat civil/penal de de persones jurídiques 

L’Establiment de la prima s’efectuarà en termes percentuals respecte el pressupost de la UCEC 

i dels Consells Esportius a mode de taxa de regularització, que s’efecturà al finalitzar l’exercici 

comptable de l’entitat. 

Garanties: 

Responsabilitat Civil i patrimonial d’Explotació 

Responsabilitat Civil i patrimonial Immobiliària 

Responsabilitat Civil i patrimonial Subsidiària 

Responsabilitat Civil i patrimonial Creuada 

Responsabilitat Civil i patrimonial Patronal 

 
En tots els casos, suma Assegurada mínima: 

Per sinistre 1.800.000€. 

Per any 3.600.000€ 

Límit per víctima 300.000€ 
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PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 

Les propostes s’han de presentar via correu electrònic a l’adreça coordinador@ucec.cat  abans 

de les 14h del dia 07/06/2021.  

La forma de presentació les propostes serà la següent: 

 

-Assumpte del correu: OFERTA ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES 

-Cos del correu: “Assabentat de la convocatòria de la licitació de l’ACORD MARC DEL SERVEI 

D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ ALS DIFERENTS CONSELLS ESPORTIUS DE 

CATALUNYA, i del plec de condicions pel qual es regeix, adjunto model normalitzat que 

constitueix l’oferta que presento.” 

-Arxiu adjunt: En un sol arxiu en format pdf amb el nom OFERTA_NOMDELMEDIADOR, caldrà 

el model normalitzat (ANNEX1) completament omplert. Perquè l’oferta es consideri vàlida, 

caldrà que l’arxiu PDF estigui signat amb un certificat electrònic vàlid, o bé amb signatura 

manuscrita en cadascuna de les pàgines i el segell del mediador/a també en cadascuna de les 

pàgines. 

Si l’oferta no es presenta seguint el model normalitzat, i d’acord amb les instruccions 

anteriorment descrites, aquesta no serà admesa en cap cas. 

La Unió de Consells Esportius de Catalunya garantirà la confidencialitat de les ofertes 

presentades fins a la finalització del període de presentació. 

Per part de l’entitat es confirmarà la correcta recepció del correu electrònic sense entrar a 

valorar el contingut de l’oferta o si es detecta elements esmenables o erronis. 

 

EXAMEN DE LES OFERTES 
 

L’acord de contractació correspon al Consell Directiu de l’entitat que actuarà com a Mesa de 

Contractació, el President ordenarà als serveis tècnics la verificació de l’aportació de la 

documentació exigida i  es procedirà a qualificar i classificar les ofertes plantejades. 

L’adjudicació del procediment recaurà en el licitador que, en conjunt, presenti l’oferta més 

avantatjosa, segons la puntuació obtinguda, sense atendre exclusivament al valor econòmic de 

l’oferta i sense perjudici del dret de renunciar a la celebració del contracte o desistir del 

procediment. 

La Unió de Consells Esportius adjudicarà el contracte mitjançant acord del Consell Directiu, en 

un termini màxim d’un mes des de l’obertura de proposicions. L’acord es notificarà a tots els 

licitadors, relacionant la classificació de les empreses participants. 

 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

L’adjudicació es farà a l’oferta més avantatjosa, que obtingui la major puntuació d’acord amb els 

següents criteris: 

 

 

mailto:coordinador@ucec.cat
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RELACIÓ DE CENTRES MÈDICS CONCERTATS PER ÀMBIT TERRITORIAL DE CADA 
CONSELL ESPORTIUS. 0,1 punts per centre mèdic amb el màxim d’1 punt per cada àmbit 
territorial de cada consell esportiu. 

Presentació de la relació de centres mèdics concertats per cada àmbit territorial de cada consell 

esportiu. S’atorgarà 0'1 punts per centre mèdic indicat amb un màxim d’1 punt per cada àmbit 

territorial de Consell Esportiu. Cal aportar com a mínim un centre de referència dins l'àmbit 

d'actuació de cada consell esportiu. Si no s'indica com a mínim un centre mèdic de referència de 

l’àmbit territorial del Consell Esportiu, es considerarà causa d’exclusió del concurs excepte si se'n 

justifica el motiu que no pot ser de caràcter econòmic. 

 

 
Als següents apartats, es calcularà la puntuació d’acord amb la següent fórmula: 

 

 

  
 

LOT 1: ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 40 punts 

• Preu per assegurat (tota la temporada): 30 punts 

• Preu per assegurat (alta a partir de l’1 de març): 10 punts 

 

 
LOT 2: ESPORT ADULTS ANUAL. 30 punts 

• Risc 1: Activitat física dirigida per un professional adreçada al manteniment de la condició 

física (Gimnàstica de manteniment, stretching, ioga, aquagym, caminades, tai-xi, pilates, 

mamanet, bitlles catalanes, petanca, bolid, xarranca, senderisme): 5 punts 

• Risc 2: Esportistes de qualsevol modalitat que no siguin les modalitats contemplades al 

Risc 1 o 3. 10 punts 

• Risc 3: Esportistes que practiquen les modalitats esportives: futbol, bàsquet, handbol o 

rugbi. 15 punts 

 

 
LOT 3: ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS. 20 punts 

• Risc 1: Caminades i esports no contemplats al risc 2. 10 punts 

• Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 10 punts 

 

 
LOT 4: CAMPUS I/O CASALS ESPORTIUS AMB PERNOCTACIÓ. 20 punts 

• Risc 1: Caminades i resta d’esports no contemplats al risc 2. 10 punts 

• Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 10 punts 

 

 
LOT 5: RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’ENTITAT I DE LES JUNTES 

DIRECTIVES. 15 punts 
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L’Establiment de la prima s’efectuarà en termes percentuals i com a taxa de regularització 

respecte el pressupost de la UCEC o dels Consells Esportius 

 
 

CAUSES GENERALS D’EXTINCIÓ 
 

El contracte s'extingeix: 

a) Per l'acabament del termini i de les pròrrogues concedides, si s'escau. 

b) Per la demora en el compliment de les obligacions econòmiques. 

c) Per la impossibilitat sobrevinguda en la prestació per causa no imputable a les parts. 

d) Pel mutu dissentiment. 

4) Per l’incompliment per part del contractista de les obligacions derivades d’aquest plec. 

 

TRIBUNALS DE JUSTÍCIA 
 

Els litigis o causes judicials que puguin derivar d'aquesta concessió, es sotmetran als Tribunals 

competents per raó de matèria, amb jurisdicció a la seu social de la Unió de Consells Esportius 

de Catalunya. 
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Nom i cognoms: 

En representació de: 

Adreça de correu electrònic a efectes de notificació: 

Telèfon de contacte: 

ANNEX I -MODEL DE PROPOSICIÓ 

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL LICITADOR: 
 

 
 
 

"En/Na ..., veí/veïna de ..., amb domicili al carrer ... núm. ... i DNI núm.   , en plena possessió de 
 

la seva capacitat jurídica i d'obrar, en nom propi (o en representació de    , conforme acredito 
 

amb poder notarial degudament validat), que ostento la condició de mediador i consto inscrit al 

Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i 

dels seus alts càrrecs amb número.... 

Assabentat de la convocatòria de la licitació de l’ACORD MARC DEL SERVEI 

D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ ALS DIFERENTS CONSELLS ESPORTIUS DE 

CATALUNYA, i del plec de condicions pel qual es regeix, el contingut del qual conec íntegrament 

i accepto expressament, em comprometo a: 

• Primer.-Executar l’esmentat contracte amb plena subjecció a les determinacions del Plec 

de Condicions . 

• Segon.-Executar el contracte d’acord amb les condicions fixades a l’oferta que presento 

a continuació: 
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1) RELACIÓ DE CENTRES MÈDICS CONCERTATS PER ÀMBIT TERRITORIAL: 
 
 

RELACIÓ DE CENTRES MÈDICS CONCERTATS PER ÀMBIT TERRITORIAL DE CADA CONSELL ESPORTIU. 0'1 punts per centre indicat 
(MÀXIM 1 punt per cada Consell Esportiu). Cal aportar com a mínim un centre de referència dins l'àmbit d'actuació de cada consell esportiu. Si 
no s'indica com a mínim un centre mèdic de referència de l’àmbit territorial del Consell Esportiu, es considerarà causa d’exclusió del concurs 

excepte si se'n justifica el motiu que no pot ser de caràcter econòmic.  

NOTA: afegiu tantes files per àmbit territorial de consell esportiu com us facin falta. 

Consell Esportiu Núm. NOM DEL CENTRE POBLACIÓ JUSTIFICACIÓ DE NO APORTACIÓ DE CENTRE 

  

CE Alt Camp 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Alt Empordà 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Alt Penedès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Alt Urgell 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Alta Ribagorça 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Anoia 

1     

  

2     

3     

4     
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CE Bages 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Baix Camp 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Baix Ebre 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Baix Empordà 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Baix Llobregat 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Baix Penedès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Barcelonès Nord 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE L'Hospitalet 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Berguedà 

1     

  

2     

3     

4     
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CE Cerdanya 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Conca de Barberà 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Garraf 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Garrigues 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Garrotxa 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Gironès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Maresme 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Montsià 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Noguera 

1     

  

2     

3     

4     
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CE Osona 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Pallars Jussà 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Pallars Sobirà 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Pla de l'Estany 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Pla d'Urgell 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Priorat 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Ribera d'Ebre 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Ripollès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Segarra 

1     

  

2     

3     

4     
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CE Segrià 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Selva 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Solsonès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Tarragonès 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Terra Alta 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Urgell 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Val d'Aran 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Vallès Occidental 
Sabadell 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Vallès Occidental Sud 

1     

  

2     

3     

4     
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CE Vallès Occidental 
Terrassa 

1     

  

2     

3     

4     

  

CE Vallès Oriental 

1     

  

2     

3     

4     

  

Consell de l'Esport escolar 
de Barcelona 

1     

  

2     

3     

4     
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2) OFERTA ECONÒMICA PER ASSEGURAT I TIPUS DE PÒLISSA/RISC 
 
 
 

LOT 1: ESPORT EN EDAT ESCOLAR. 40 punts 

 
Preu per assegurat (tota la temporada): 30 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

 
Preu per assegurat (alta a partir de l’1 de març): 10 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

LOT 2: ESPORT ADULTS ANUAL. 30 punts 

Risc 1: Activitat física dirigida per un professional adreçada al manteniment 

de la condició física (Gimnàstica de manteniment, stretching, ioga, aquagym, 

caminades, tai-xi, pilates, mamanet, bitlles catalanes, petanca, bolid, 

xarranca, senderisme): 5 punts 

COMPANYIA 
 

 
 

PREU 

 

 
Risc 2: Esportistes de qualsevol modalitat que no siguin les modalitats 

contemplades al Risc 1 o 3. 10 punts 

COMPANYIA 
 

 

PREU 

 

Risc 3: Esportistes que practiquen les modalitats esportives: futbol, bàsquet, 

handbol o rugbi. 15 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

LOT 3: ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS. 20 punts 

 
Risc 1: Caminades i esports no contemplats al risc 2. 10 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

 
Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 10 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

LOT 4: CAMPUS I/O CASALS ESPORTIUS AMB PERNOCTACIÓ. 20 punts 

 
Risc 1: Caminades i resta d’esports no contemplats al risc 2. 10 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

 
Risc 2: futbol, bàsquet, rugbi o handbol. 10 punts 

COMPANYIA 
 

PREU 
 

 

 
LOT 5: RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’ENTITAT I DE 

LES JUNTES DIRECTIVES. 15 punts 

COMPANYIA 
 

% TAXA 

REGULARITZACIÓ 

SOBRE 

PRESSUPOST DE 

L’ENTITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Data i signatura del licitador) 
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ANNEX 2. DADES ORIENTATIVES NO VINCULANTS SOBRE VOLUM I 

SINISTRALITAT 

 
*Les dades que s’ofereixen a aquest annex són a títol merament informatiu, no són vinculants, 

no generen cap expectativa de volum d’assegurats, ni donen dret a cap compensació de no 

reproduir-se en un futur. 

Cal recordar que no s’estableix col·lectiu mínim per pòlissa al plec de condicions, i que els  

Consells Esportius es podran adherir o no a l’acord marc subscrit per la UCEC d’acord amb els 

seus interessos i d’acord amb la seva capacitat i autonomia que els hi són pròpies. 

S’agafa de referència la darrera temporada esportiva convencional “sense covid”. 

Cal tenir en compte, igualment, que no tots els Consells Esportius tramiten les seves 

assegurances mitjançant la UCEC, i que les dades que es mostren a continuació són només 

d’aquells que sí empren el servei d’assegurances contractat per la UCEC. 

 

 
RELACIÓ DE TARIFES I RESUM D’ASSEGURATS TEMPORADA 2018/2019 

 

NºPOLIZA GRUPS 
Número 

assegurats 
PRIMAxASS 

TOTAL 

PRIMA 

 
 
 
 
 

MENORS 

EDAT 

ANUAL 

 
Set2018-Febr.2019 

  

PCE+JEEC 66.319 5,20 € 344.858,80 € 

ENTRENADORS 4.099 5,20 € 21.314,80 € 

 Març2019- 

Ago.2019 

  

PCE+JEEC 5.630 3,85 € 21.675,50 € 

ENTRENADORS 345 3,85 € 1.328,25 € 

Total 76.393 
 

389.177,35 € 

  
Set2018-Ago.2019 

  

 
 
 
ADULTS 

ANUAL 

RISC 1 1.911 5,20 € 9.937,20 € 

RISC 2 295 5,20 € 1.534,00 € 

RISC 3 925 15,00 € 13.875,00 € 

RISC 4 502 71,00 € 35.642,00 € 

 
ACTIVITATS 

PUNTUALS I 

CAMPUS 

ACTIVITATS 

PUNTUALS+ 

A.P.ALT RISC 

 
8.393 

1,50 € 14.880,00 € 

6,00 € 0,00 € 

CAMPUS 3.859 3,50 € 16.575,00 € 
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La mitja anual de sinistralitat període de referència (2017-2019) és la següent: 

 

 
Nº de Persones lesionades: 1.680 

Nº d’Actes Mèdics: 7.665 

Resultat Tècnic*: 81’71 % ( despeses mèdiques + despeses gestió externa) 

*Al Resultat Tècnic falta afegir-li les Despeses de Gestió interna (tramitació expedients) de la 

companyia 


