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QUÈ ÉS UNA ASSEGURANÇA?
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HABITUALS A LES NOSTRES ENTITATS

ÀMBITS D’ACTUACIÓ I NORMATIVES

Abans de començar

 La gestió de les assegurances és molt necessària a les
nostres entitats.

 La gestió de les assegurances s’ha de veure com una eina
de previsió que ajuda a poder desenvolupar les finalitats
de la nostra entitat i només com un cost.

 Hem de conèixer la normativa aplicable en funció de les
activitats que fem i quins capitals són necessaris.

Contracte d’assegurança

Sobre el contracte d’assegurances: de què
en parlem?

El contracte d’assegurança és aquell pel qual l’assegurador
s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per al cas
que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte
de cobertura, a indemnitzar, dins els límits pactats, el dany
produït a l’assegurador o a satisfer un capital, una renda o
altres prestacions convingudes.

Què cal tenir en compte?
 Conceptes clau:





És un contracte d’adhesió
Companyia s’obliga a satisfer rendes o indemnització d’un dany
Cobrament d’una prima al prenedor de l’assegurança
Cobertura o risc assegurat

 Aspectes a tenir en compte:








Condicions particulars i condicions generals
Definició del risc assegurat
Cobertures i capitals
Infrassegurança
Àmbit territorial
Vigència i pròrroga del contracte
Franquícies

Parts que intervenen en el contracte

 Companyia asseguradora: qui cobreix el risc
 Corredoria d’assegurances: intermediari amb diverses
companyies
 Prenedor: persona que contracta
 Assegurat: titular del dret a rebre la prestació
 Beneficiari: Ex. Hereu legal
 Tercer: persona perjudicada
Condició d’assegurat i de tercer per part del voluntariat, de les
persones associades i del personal contractat!!

Per què hem de contractar-la?

 Una normativa ens obliga
 Algú ens obliga: l’Ajuntament, el Consell Comarcal,...
 Previsió: situació econòmica davant del risc
 Prevenció: No és una eina substitutiva
 Prevenció vs Sort

 Tasca pròpia de la gestió de la nostra entitat: Junta Directiva

Tipologies d’assegurances més habituals
a les nostres entitats

Tipologies més habituals a les entitats
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Assegurança de Danys

 Bens assegurats: contingut i continent
 Assegurança comunitat de propietaris vs asseg. de local
 Cobertures habituals







Danys materials: incendi, vandalisme, vidres, aigua, pluja…
Robatori / furt
Danys elèctrics
Danys estètics
Assistència
D’altres

Assegurança d’Accidents
 Definició d’accident: lesió corporal que deriva d’una causa violenta,
sobtada, externa i aliena a la intencionalitat del assegurat

 Cobertures





Mort
Invalidesa permanent
Invalidesa temporal
Assistència sanitària

 “In itinere”

 Edat fins la qual cobreix
 Nominativa/ Innominada
 Convenis col·lectius: millora i compatibilitat diverses assegurances
 Què cal fer en cas d’accident?

Assegurança de Responsabilitat Civil
 “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado” (1902 CC)

Dany

Relació causalitat

Negligència

 “La obligación .... es exigible, no sólo por los actos u omisiones
propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe
responder” (1093 CC)

Assegurança de Responsabilitat Civil
 Importància de la definició de tercer!!
 Capitals assegurats: màxim per sinistre i límit per víctima
 Cobertura per activitats fora del local
 Cobertures







RC explotació (productes defectuosos)
RC Locativa
RC Patronal
Defensa Jurídica
Administradors i directius
Capitals assegurats: màxim per sinistre i límit per víctima

D&O Responsabilitat de junta i direcció
 Pòlissa per cobrir les possibles despeses i indemnitzacions
davant de reclamacions provocades per errades en la
gestió.
 Es pot assegurar als membres de la Junta Directiva i
Directius
 Cobertures
 Despeses de defensa
 Despeses de restitució d’imatge
 Indemnització per danys i perjudicis
derivats d’errades de gestió
 Multes administratives legalment assegurables
 Responsabilitat de les persones
assegurades per pràctiques laborals incorrectes

D’altres assegurances

 Assegurança d’assistència en viatge
 Assegurança de transport
 Suspensió d’espectacles

Àmbits d’actuació i normativa

Diferents àmbits d’actuació de les entitats

Entitats amb Voluntariat
 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme
 Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com
a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a
tercers per raó de la seva activitat
 Responsabilitat Civil Voluntariat vs. RC Entitat

 Accidents: nominativa o innominada
 Document de compromís i llibre registre del voluntariat
 Voluntariat vs Persones associades

Activitats de Lleure
 Decret 267/2016 de les activitats d'educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys
 Cobertures i capitals
 L’assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims
d'indemnització de 300.000 euros per víctima i 1.200.000
euros per sinistre
 L’assegurança d’accidents dels participants ha de cobrir:
 despeses d'assistència sanitària, un mínim de 6.000 euros
 defunció, un mínim de 5.000 euros
 invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros

Convenis Col·lectius Laborals
Els convenis col·lectius poden establir obligacions relacionades amb les
assegurances. Veiem un exemple relacionat amb la diapositiva anterior


Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Cat.



Assegurança de responsabilitat civil
 Totes les empreses i/o entitats han de formalitzar una assegurança que
garanteixi la responsabilitat civil de tot el personal inclòs en aquest
Conveni. Aquesta assegurança s'ha de prorrogar de forma automàtica i ha
de tenir una quantia mínima de 600.000 euros, tret que per regulació
especial, en funció de l'activitat, la llei n'imposi una altra de superior

 La pòlissa ha de preveure l'assistència jurídica gratuïta al treballador/a des
del principi del litigi fins a la seva finalització, per al supòsit que li fos
reclamada o pogués derivar-se responsabilitat civil contra el
treballador/aper l'accident produït


Assegurança d'accidents

Totes les empreses i/o entitats han de formalitzar una assegurança que
garanteixi durant tot el dia el personal inclòs en aquest Conveni. El capital
assegurat en tots els casos ha de ser el que estableixi la normativa vigent.

Associacions de famílies (AFA, AMPA,...)
 Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius
 Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis,
instal·lacions o serveis dels centres educatius públics han de
contractar una assegurança de responsabilitat civil i la del personal
al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per
unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima
individual i de 1.200.000 euros per sinistre, que el Govern pot
actualitzar periòdicament.
 Obligació d’assegurar els menors
que participen en activitats
extraescolars de lleure educatiu

Entitats Esportives
 Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya
 Cobertures
 Responsabilitat civil amb un capital mínim de 600.000€ per

sinistre i 150.000€ per víctima

 Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques,
funcionals o de defunció

 Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la
pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les
possibles contingències

 Assegurança pròpia de la llicència esportiva per a
esportistes. Les cobertures són les que determini la normativa
reguladora de les prestacions de l’Assegurança esportiva
obligatòria.

Activitats en Medi Natural
 Decret 56/2003, d’activitats físico-esportives en el medi
natural
 Inclou: activitats en espais rocosos, d’alta muntanya, mitja i
baixa muntanya, activitats aquàtiques, activitats aèries i
activitats de neu
 Pòlissa de responsabilitat civil amb les següents cobertures:
 601.012,10€ per sinistre
 150.253,03€ per víctima

 Pòlissa d’accidents amb les següents cobertures:
 6.000€ per curació, rescat i trasllat
 Mínim de 3000€ per mort

Cultura popular i grups de foc
 Decret 252/1999, de regulació de les actuacions dels grups de foc en
les celebracions populars i tradicionals, modificat pel Decret
333/2002
 Cobertures mínimes
 150.253,03€ per víctima
 600.000€ per sinistre

 Cal disposar de les llicències, autoritzacions administratives i mesures
de seguretat pertinents
 Reial Decret 563/2010, d’articles pirotècnics i cartutxeria
 Assegurança d’accidents i responsabilitat civil amb cobertura de 500€ per
quilo de matèria pirotècnica i detonant, i de cartutxeria
 Els experts que realitzen l’espectacle cal que tinguin una assegurança de
responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000€

Espectacles Públics i Activitats Recreatives
 Decret 112/2010, d’espectacles públics i activitats recreatives
 Cal contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
responsabilitat pels danys personals i materials que es puguin produir
 Quanties a assegurar
300.000€ fins a 100 persones

900.000€ fins a 1.000 persones

400.000€ fins a 150 persones

1.200.000€ fins a 1.500 persones

600.000€ fins a 300 persones

2.000.000€ fins a 5.000 persones

750.000€ fins a 500 persones

Per aforaments que sobrepassin les 5.000
persones, s’hauran d’assegurar 60.000€ més per
cada 1.000 persones, fins un màxim de 6.000.000€

 Les instal·lacions o estructures eventuals portàtils amb aforament
indeterminat s’haurà d’assegurar un mínim de 150.300€/instal.
 Els espectacles públics o activitats recreatives a la via pública on no es
pugui delimitar el nombre d’assistents, un mínim de 601.000€

En dos minuts abans de marxar...
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