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SOLICITUD D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL  DELS CORREFOCS  
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 

La Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Interior, proponent del contracte 
menor està tramitant l’expedient per a la contractació d’una pòlissa de responsabilitat 
civil dels correfocs organitzats per la Regidoria de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Palma durant l’any 2020.  

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor, les condicions que heu de 
tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents: 

 

1. Objecte del contracte: Contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi  els possibles danys a tercers derivats de la realització d’un màxim de 
25 correfocs anuals amb colles de dimonis i bèsties, que organitza la Regidoria de 
Participació Ciutadana i Govern Interior de l’Ajuntament de Palma, amb l’objecte de 
donar cobertura a la responsabilitat civil dels correfocs en compliment del punt 2.11 de 
la Instrucció tècnica núm. 18 del RD 989/2015 del Reglament d’articles pirotècnics: 

- El correfoc de Sant Sebastià, el mes de gener 

- El correfoc de Sant Juan, el mes de juny 

- Els correfocs organitzats en col·laboració amb les associacions de veïns i entitats 
ciutadanes amb motiu de les festes de barriada, i inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Palma. 

 
2. Tipus de contracte: contracte de serveis de caràcter privat (art. 25 de la LCSP) 

 

3. Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 

 

4. Criteris de puntuació: únic criteri (preu) a l’oferta més econòmica  

 
5. Especificacions tècniques de la prestació:   

Pòlissa de responsabilitat civil dels correfocs amb colles de dimonis i bèsties. 

 Capitat per sinistre i any: 1.200.000€  

 Sublímit per víctima: 300.000€ 

 Franquícia general per sinistre per a tot tipus de danys i perjudicis: 300€ 

Previ a la realització de cada correfoc objecte de la pòlissa, amb una antelació mínima 
de 72 hores, la Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Interior comunicarà  a la 
companya asseguradora, via e-mail, el dia, hora i lloc de realització dels correfocs 
assegurats. 

Al final del període del contracte la companya asseguradora farà extorn de la part de 
prima no consumida en el cas de que s’hagin realitzat menys correfocs que els 25 
inicialment prevists a la pòlissa. 
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6. Òrgan de contractació: la Regidora Participació Ciutadana i Govern Interior, 
conformement a l’acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma 
de 31 de juliol de 2019(BOE núm. 109, de 08/08/2019 
 

7. Pressupost màxim del contracte: 6.250€, ( no subjecte a IVA) article 20.1.16 de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 1' impost sobre el valor afegit. 

 

8. Termini d’execució del contracte: any 2020 renovable (article 22 de la Llei 
50/1980, de 8 de octubre, de contracte d’assegurança.  
 
 
9. Lloc de prestació del contracte: Correfocs organitzats pel Departament de 
Participació Ciutadana. 
 
 
10. Responsable del contracte: Gabinet General Tècnic de l’Àrea de Participació Ciutadana 
i Govern Interior. 
 
 
11. Garanties exigides per a contractar: no és necessari constituir garantia definitiva, 
d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic. 
 
12. Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, a l’inici de la 
prestació, expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte. 
 
 
13. Lloc i el termini de presentació de l’oferta: 

- L’oferta acompanyada del projecte d’assegurança amb totes les condicions s’ha 
d’enviar al següent correu electrònic: farbona@palma.es 

- Termini de presentació de l’oferta: fins el dia 15 d’octubre de 2019 

 

14. Documentació annexa  per a complimentar 

- Declaració responsable del licitador 

- Oferta econòmica 

. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el 
Gabinet General Tècnic, a través del telèfon 971727643 

 

Palma, 24 de setembre de 2019 

La responsable del contracte 

Francisca Arbona Serra 

 


