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CLÀUSULA PRIMERA. Definicions
Prenedor de l’Assegurança: Conselh Generau d’Aran (NIF: P-7500011-G)
Assegurador: l’entitat asseguradora que assumeix el risc pactat contractualment
Assegurat: la persona física o jurídica que compleixi el condicionant descrit en la
prescripció cinquena
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Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Són part
integrant de la pòlissa el plec de clàusules administratives i aquest plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació
CLÀUSULA SEGONA. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest Plec de condicions tècniques és fixar i regular les condicions i
funcionament de la contractació pel Conselh Generau d’Aran de la pòlissa
d’assegurança ramadera destinada a aquelles explotacions ramaderes i apícoles
ubicades a la val d’Aran.
Atesa la Llei 1/2015 (article 62, apartat 1) del règim especial d’Aran, el Conselh
Generau d’Aran és l’administració que exerceix competències en l'ordenació, la
planificació, la gestió, la denúncia i la vigilància de les actuacions relacionades amb la
protecció i la recuperació dels recursos dels ecosistemes fluvials i terrestres, inclosos la
fauna, la flora i els hàbitats. Així s’especifica també la disposició addicional primera
del Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de
danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals
protegides de la fauna salvatge autòctona. Així doncs, li correspon al Conselh
Generau d’Aran la tramitació dels expedients derivats de les denúncies rebudes pels
danys i perjudicis causats per la fauna salvatge protegida als béns particulars.
L’administració ambiental és la responsable subsidiària dels danys que produeix la
fauna autòctona protegida, a l’ensems quan des d’altres administracions se n’ha
promogut l’augment de poblacions mitjançant reintroduccions. Per aquesta
responsabilitat patrimonial, l’administració ha de cobrir les baixes causades per la
fauna protegida, i és per a cobrir de manera àgil els pagaments d’aquests danys que
es creu necessari la contractació d’assegurances ramaderes en favor dels afectats per
aquests perjudicis.
El Conselh Generau d’Aran manté convenis de col·laboració amb les societats
ramaderes de la Val d’Aran per a les quals promou el manteniment i millora de
l’activitat ramadera a la val d’Aran, realitza la protecció d’explotacions apícoles i
coordina els agrupaments de ramats i la contractació de pastors que es realitzen a fi
de disminuir els danys sobre la ramaderia i el sector apícola. El personal del Conselh
Generau d’Aran, principalment a través del Cos d’Agents de medi ambient, realitza
una supervisió continua dels ramats que peixen a l’Aran, en especial pel que fa
referència a l’afectació de danys de fauna salvatge.
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En l’àmbit de la protecció contra els atacs de la fauna salvatge per part del Conselh
Generau d’Aran, existeix doncs una custòdia dels ramats de la Val d’Aran. Entès
aquesta supervisió, sens perjudici del control que també efectuen els propis titulars de
les explotacions en altres àmbits (sanitari, control del cens...) i en aquesta relació de
custòdia es fonamenta el fet que el Conselh Generau d’Aran asseguri els béns dels
ramaders i apicultors radicats a la Val d’Aran.
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CLÀUSULA TERCERA. Descripció dels béns assegurats
A causa del volum anual de procediments indemnitzadors causats per danys de
fauna salvatge autòctona protegida sobre els ramats o les instal·lacions apícoles a la
val d’Aran, es procedeix a assegurar tota la cabana ramadera i apícola aranesa,
d’aquelles explotacions amb seu a la val d’Aran. Resten excloses d’aquesta pòlissa els
ramats transhumants d’explotacions radicades fora de l’Aran que estan
temporalment a la val d’Aran (principalment en època estival).
La descripció dels béns assegurats, el cens i el valor per cap o unitat és el que consta a
l’Annex I.
Aquests valors unitaris corresponen als que indica la normativa vigent en matèria de
danys causats per fauna salvatge: Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels
procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la
ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona i Ordre
AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es modifiquen els annexos del Decret
176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i
perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la
fauna salvatge autòctona.
Tal com indica la mateixa normativa, en base a informes de l’Oficina Comarcal,
aquests valors poden ser modificats en cas de danys a races ramaderes protegides o
en cas de danys que no corresponguin exactament a la unitat descrita en els annexes.
Pel que fa a la pòlissa, s’aplicaran, quan s’escaigui, les següents modificacions:
-

Increment del 25% del valor del cap de bestiar quan es constati que correspon a
una raça ramadera protegida (usualment, ovella aranesa, vaca bruna i cavall
pirinenc català)

-

Un nucli apícola (arna amb un eixam, no productiva) es valora en vuitantacinc euros (85,00 €)

CLÀUSULA QUARTA. Riscos coberts
4.1. Mort accidental del bestiar
4.1.1. Subcobertures
4

Incendi, explosió i llamps
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-

Actes de vandalisme o malintencionats
Atacs de fauna
Esbalçada
Atropellament per vehicles
Immersió o ofegament
Asfixia per apilament
Meteorisme agut

4.1.2. Franquícies
Sense franquícies
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4.2. Robatori i espoli
4.2.1. Subcobertures
-

Robatori
Espoli

4.2.2. Franquícies
Sense franquícies
CLÀUSULA CINQUENA. Beneficiaris
Titulars d’explotacions ramaderes o apícoles ubicades a la Val d’Aran.
CLÀUSULA SISENA. Preu del contracte
El preu total correspon a la suma dels preus unitaris multiplicat per la cabana de
cada tipologia dels béns assegurats, segons que consta en l’Annex 1.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a PREU DEL CONTRACTE
constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels
licitadors excedeixen el tipus de licitació.
Atenent a la durada del contracte, el seu VALOR ESTIMAT és de cent vint-i-cinc mil
sis-cents vuitanta-un euros amb deu cèntims (125.681,10 €), quantitat que resulta de:
-

El preu corresponent als quatre anys de durada del contracte, IVA no inclòs
(83.787,40 €)
L’import màxim a què pot ascendir el global de modificacions del contracte
(50%), IVA no inclòs (41.893,70 €)
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El preu s’abonarà, durant l’any 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/01.170.224.00 del pressupost del Conselh Generau d’Aran per al 2018 i en les
anualitats posteriors d’acord amb allò previst al pressupost corresponent.
A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat pel Conselh Generau d’Aran,
comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista haurà de realitzar
per la normal realització dels serveis contractats així com qualsevol tribut que pugui
resultar d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA que figurarà
com a partida independent.

NUM. REGISTRE ENTITAT: 0609018 – CIF: P-7500011-G

Les ofertes de les empreses licitadores inclouran obligatòriament en el preu ofert totes
aquelles despeses que es puguin derivar de la prestació.
El preu del contracte serà el que resulti de la seva adjudicació i inclourà, com a
partida independent, l’IVA.
Aquesta licitació ve finançada amb fons propis del Conselh Generau d’Aran.
CLÀUSULA SETENA. Condicions de pagament
Aquesta pòlissa s’incardina en el procediment d’indemnització de danys causats per la
fauna salvatge. En conseqüència, per part del damnificat, caldrà seguir els
procediments, terminis i tràmits que indica la normativa vigent.
Per a cada sinistre, l’Asseguradora rebrà per part del Conselh Generau d’Aran, la
següent documentació:
-

Sol·licitud de l’interessat
Acta dels agents de medi ambient valorant la possible causa del sinistre
Informe tècnic de proposta de compensació de danys
Ofici de notificació a l’interessat
Resolució de compensació

En cas que hi hagi al·legacions, poden incloure’s notificacions i informes o actes
addicionals.
Rebuda la documentació esmentada, quan s’escaigui, l’asseguradora realitzarà el
pagament directament al sol·licitant, en un termini màxim de 30 dies. Prèviament, el
Conselh Generau d’Aran trametrà a l’Asseguradora totes les dades necessàries per a
fer efectiu el pagament.
CLÀUSULA VUITENA. Cobertura temporal de la pòlissa
L’àmbit temporal de la cobertura és: les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de
l’any.

6

Passeg dera Libertat, num. 16, 25530 VIELHA, Tel 973 64 18 01, Fax 973 64 17 69

CGA 2018/007/CPR-PD (PMMN)

Plecs PTP - ASSEGURANCES RAMADERES I APÍCOLES PER A LA COMPENSACIÓ DE DANYS DE FAUNA
SALVATGE

CLÀUSULA NOVENA. Durada del contracte
La duració del contracte privat d’ASSEGURANCES RAMADERES I APÍCOLES PER A
LA COMPENSACIÓ DE DANYS DE FAUNA SALVATGE serà de quatre (4) anys.
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La data d’efecte de les pòlisses s’iniciarà a les 00.00 hores del dia de la recepció de la
notificació de l’adjudicació del contracte, estiguin abonades les primes corresponents o
no ho estiguin.
En cap cas no procedirà la pròrroga del termini d’execució del contracte, llevat de
causes excepcionals que impossibilitin a l’adjudicatari la correcta realització de la
prestació. La determinació de la concurrència de qualssevulla d’aquestes causes és
competència de l’òrgan de contractació prèvia sol·licitud de l’adjudicatari i/o previ
informe respecte de la seva existència emès pel tècnic responsable del contracte.
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a un sol criteri d’adjudicació, el qual, de conformitat amb
l’article 150.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, haurà de ser necessàriament el
preu.
Seran rebutjades totes les ofertes que en la valoració final no obtinguin una
puntuació igual o superior a cinquanta (50) punts. La puntuació dels licitadors es
realitzarà amb dos decimals. Es considerarà que hi ha empat quan la diferència entre
ofertes sigui inferior a cinc (5) centèsimes.
Per tal de desfer empats, es considerarà com a element prevalent l’oferta econòmica i
a tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que obtingui una major
puntuació en aquest element. En cas que l’empat continuï, es donarà preferència en
l’adjudicació a aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un major nombre
de treballadors minusvàlids i de continuar l’empat, a qui disposi d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.
Finalment, en cas que se segueixi produint l’empat, es procedirà a realitzar un sorteig
entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme.
La puntuació total de les ofertes (P) i els sistemes emprats per a la valoració de
cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents:
A. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (fins un màxim de 100
punts)
A.1. Proposta econòmica (fins un màxim de 100 punts)
Per al càlcul de l’oferta econòmica s’emprarà la fórmula següent:
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PEi = 100 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi =
On Bmax =
On PEi =

Baixa de l’oferta i respecte del tipus de licitació (expressada en % i utilitzant
el valor absolut)
Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en % i utilitzant el
valor absolut)
Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100

Per tal d’avaluar l’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes presentades
s’estarà a allò que disposa l’art. 85 RGLCAP. En aquests supòsits s’aplicarà el que
preveu l’art. 152.1 TRLCSP.
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Vielha, febrer de 2018

Ivan Afonso Jordana
Responsable de miei naturau

8

Passeg dera Libertat, num. 16, 25530 VIELHA, Tel 973 64 18 01, Fax 973 64 17 69

CGA 2018/007/CPR-PD (PMMN)

Plecs PTP - ASSEGURANCES RAMADERES I APÍCOLES PER A LA COMPENSACIÓ DE DANYS DE FAUNA
SALVATGE

ANNEX NÚM. 1
CABANA RAMADERA I TAXACIÓ DE CADA ESPÈCIE
Valoració econòmica per a la taxació dels danys a les explotacions ramaderes i
apícoles causats per espècies de l’annex I
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Cost
unitari

Cens

Cost per
tipologia

Valor

0,57 €
0,69 €
0,33 €

400
3200
200

228,06 €
2.208,54 €
66,02 €

95,00 €
115,00 €
55,00 €

O5
O6

RAMAT OVÍ
Xai/Corder de menys d’1 any
Ovella de més d’1 any i menys de 7 anys
Ovella de més de 7 anys
Ovella d’alta producció i aptitud lletera de més d’1
any i menys de 7
Mardà de més d’1 any
Mardà de selecció de més d’un any

0,69 €
2,49 €

0
80
120

0,00 €
55,21 €
298,87 €

300,00 €
115,00 €
415,00 €

C1
C2
C3
C4

RAMAT CABRUM
Cabrit de menys d’1 any
Femella de més d’1 any i menys de 7 anys
Femella de més de 7 anys
Mascle de més d’1 any

0,45 €
0,60 €
0,33 €
1,35 €

60
480
300
300

27,01 €
288,07 €
99,02 €
405,10 €

75,00 €
100,00 €
55,00 €
225,00 €

O1
O2
O3
O4

TOTAL OVÍ I CABRUM

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

RAMAT VACUM
Vedell/a de menys de 6 mesos
Vedella d’entre 6 mesos i 1 any
Vedella d'entre 1 i 2 anys
Vedell d’entre 6 mesos i 19 mesos
Vedell de més de 19 mesos
Vaca d’entre 2 i 9 anys
Vaca de més de 9 anys
Toro

3.675,90 €

4,42 €
6,73 €
8,85 €
6,73 €
13,27 €
4,98 €
13,49 €

250
250
30
0
5
400
200
20

TOTAL VACUM

E1
E2
E3
E4
E5

RAMAT EQUÍ
Poltre/a de menys de 6 mesos
Poltre/a d’entre 6 mesos i 1 any
Poltre d’entre 1 i 2 anys
Poltre d’entre 2 i 3 anys
Euga de més d’1 any i menys de 15 anys

1105,95 €
710,00 €
1682,29 € 1.080,00 €
265,43 € 1.420,00 €
0,00 € 900,00 €
33,65 € 1.080,00 €
5308,57 € 2.130,00 €
996,92 € 800,00 €
269,79 € 2.165,00 €
9.662,60 €

4,42 €
5,80 €
7,17 €
8,26 €
8,85 €

150
150
100
50
300

663,63 €
869,27 €
716,60 €
412,82 €
2654,53 €
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E6 Euga de més de 15 anys
E7 Cavall castrat de més de 3 anys
E8 Mascle de més de 3 anys (semental)

5,55 €
12,37 €

100
0
100
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TOTAL EQUÍ

890,00 €
1.775,00 €
1.985,00 €

7.108,35 €

EXPLOTACIONS APÍCOLES
A1 Ruscos o arnes (per unitat si resta totalment trencat
o perd la viabilitat)
A2 En cas d’afectacions parcials del rusc (desperfectes
que no en comprometin la viabilitat), es
compensarà pel percentatge d’afectació, que haurà
de figurar a les actes emeses en el moment de
valoració de danys.
TOTAL EXPLOTACIONS APÍCOLES
TOTAL CABANA RAMADERA I APÍCOLA

10

554,59 €
0,00 €
1236,91 €

1,25 €

400

500,00 €

500,00 €
20.946,85 €
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