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Marsh, S.A.
Avinguda Diagonal,575
08029 Barcelona
93 494 8100 Fax 93 419 5858
gestion.clientes@marsh.com
www.marsh.es

Barcelona, 13 enero 2023

AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA
A/A. NATALIA DANIEL RABIONET
PLAÇA LESSEPS, 1
08023   BARCELONA

Marsh, S.A. Mediadores de Seguros, Correduría de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Pº Castellana, 216, 28046 Madrid y N.I.F. A81332322. Inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con clave J-0096 (Correduría
de Seguros) y clave RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y Caución, según establece la normativa aplicable.

NTRA REF : 9BCN/T95 - 015668 20008771
POLIZA DE      : RESP.CIVIL.GENERAL / RESP. CIVIL
NUMERO         : 405122572 / 20008771
ASEGURADORA    : FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
POLICY MANAGER : Laia Jarques Gutierrez

Muy Sres. nuestros:

Adjunto enviamos póliza de referencia, mediante la cual:

Se procede la renovación de la cobertura para el periodo del 01/01/2023 al
31/12/2023.

Rogamos que si dicha póliza es de su conformidad, procedan a firmarla a
través de la plataforma digital.

Sin otro particular, atentamente

Equipo Policy Servicing



     

 

Marsh, S.A. Mediadores de Seguros, Correduría de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid y con N.I.F. A-81332322. Se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave nº J-0096 (Correduría de Seguros) y la clave nº RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Tiene concertados los Seguros de 
Responsabilidad Civil y de Caución, según se establece en la normativa de mediación de seguros y reaseguros privados aplicable. 

A business of Marsh McLennan 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Muy Sres. nuestros: 

En relación con la póliza de referencia, y con el objeto de verificar que cubre de manera adecuada los 
riesgos de su empresa por los daños que se pudieran ocasionar a terceros, rogamos Nos indiquen: 

1. Si la actividad industrial asegurada en póliza se corresponde con la realidad o hay que modificarla. 

2. Si venden / exportan productos o servicios a USA y Canadá.  

3. Si producen productos a maquila. 

4. Si en la relación de empresas aseguradas en póliza figuran todas en las que su compañía tiene 
título de propiedad o algún interés asegurable. Deben estar incluidas también la sociedad matriz, 
empresas de cartera y de teneduría de acciones (si las hubiere), con el objeto de que cualquier 
reclamación por daños a terceros efectuada contra cualquiera de las empresas que constituyen la 
estructura societaria tengan cobertura.  

5. Comprobar si están aseguradas las empresas y actividades que puedan tener en el extranjero.  

6. En relación con el capital asegurado, recomendamos contratar límites más elevados con el objeto de 
tener suficiente límite para cubrir las consecuencias económicas derivadas de un importante 
siniestro.  

7. En relación con el sublímite asegurado por víctima en la cobertura de Responsabilidad Civil 
Patronal, recomendamos su incremento, motivado por el nuevo baremo de indemnizaciones del 
Seguro de Automóviles por daños ocasionados a personas.  

8. La responsabilidad civil de las carretillas elevadoras y material móvil de la Empresa, deben 
asegurarse a través de una póliza específica del Ramo de Automóviles, de conformidad con el 
Reglamento del Seguro Obligatorio de Automóviles vigente en España. La póliza de 
Responsabilidad Civil General excluye expresamente este riesgo dado que es objeto de cobertura 
obligatoria por el Ramo de Automóviles. Para asegurar estos bienes (si procede), necesitamos nos 
faciliten la relación de las carretillas y material móvil, con indicación de la marca, número de chasis y 
valor de compra en estado de nuevo. 

9. En el supuesto de que efectúen inversiones en construcciones, obras de reforma, adaptación, 
ampliación/mejoras o instalación y montaje de bienes, es necesario revisar el proyecto e informarnos 
para cubrir su responsabilidad civil como promotor de dichas construcciones e instalaciones. 

10. Por último, rogamos revisen que se ha cumplido con la obligación de facilitar los datos de las 
anualidades anteriores, con el fin de regularizar la póliza en base a los conceptos recogidos en la 
misma. Les recordamos la suma importancia de realizar la declaración dentro del plazo que se 
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estipula en las condiciones particulares de la póliza, ya que su incumplimiento podría dar lugar a 
penalizaciones en caso de siniestro. 

Les damos las gracias por su colaboración y, en espera de sus noticias, aprovechamos la ocasión 
para saludarles muy atentamente. 
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RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL 
 
 

PÒLISSA DURACIÓ 
EFECTE 

A les 00 hores 
VENCIMIENT 

ANUAL 
AGENT ZONA 

40 5122572 
ANUAL 

PRORROGABLE 
01-01-2023  31-12-2023 32412 08 

 

PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA NIF P5890009C 

DOMICILI Plaça de Lesseps nº 1 

POBLACIÓ Barcelona CP 08023 

DOMICILI DE COBRAMENT EL PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA 

ASSEGURAT EL MATEIX 

BENEFICIARI EL MATEIX 

ACTIVITAT ASSEGURADA 
Activitat que li correspon segons els seus Estatuts. Es fa constar que 
l´assegurat en els seus propis laboratoris, elabora Metadona destinada al 
programa Municipal de desintoxicació. 

 
 

PRIMA NETA ANUAL 7.098,04€ 

PRIMA TOTAL ANUAL 7.676,53€ 

FORMA DE PAGAMENT ANUAL  

 

PRIMA PERÍODE PRIMA NETA IMPOSTOS PRIMA TOTAL 

01.01.2023 31.12.2023 7.098,04€ 578,49€  7.676,53€ 

 
 
FIATC Mútua d'Assegurances i Reassegurances i el Prenedor de l'Assegurança, que actua en aquest contracte 
d'assegurança per compte propi i/o de qui correspongui, convenen establir el mateix d'acord amb el que s'ha 
estipulat en les Condicions Generals, les Especials (plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació 
de les assegurances privades) i en aquestes Condicions Particulars, formant totes elles part integrant de la 
pòlissa.   Aquest contracte d'assegurança, entrarà en vigor sempre que el cost del mateix abans expressat hagi 
estat satisfet a l'Assegurador o a un representant, i el rebut corresponent hagi estat lliurat al Prenedor de 
l'Assegurança. 
 
Queden en vigor quantes notes, clàusules i condicions no hagin estat derogades o modificades per les presents 
Condicions Particulars. Plec administratiu en poder de l’Assegurat. 
 
En compliment del que s'ha establert en l'Article 3 de la Llei 50/1980 de 8 d'Octubre del Contracte d'assegurança, 
el Prenedor de l'assegurança reconeix haver rebut de l'Assegurador juntament amb aquestes Condicions 
Particulars, les Condicions Generals i les Especials corresponents que regeixen la present pòlissa, declarant 
conèixer i acceptar íntegrament el seu contingut i, de manera especial, el de les clàusules limitadores dels seus 
drets contingudes a les mateixes. 

 
Emès a Barcelona, a 2 de gener de 2023 
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1. MARC JURIDIC REGULADOR 
 
La legislació aplicable al contracte d’assegurança concertat amb FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES és l'espanyola, regint-se de forma específica pel que disposa la Llei 50/1980 de 8 d'octubre, de 
contracte d’assegurança, i per la Llei 20 / 2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores, així com per les seves normes reglamentàries de desenvolupament, i amb caràcter 
general es regeix per qualsevol altra disposició que reguli les obligacions i drets de les parts en aquest contracte. 
 
FIATC té assenyalada la seva seu social a Espanya, Estat al qual correspon el control de la seva activitat, a través de 
l'autoritat Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. 
 
Els Estatuts de la nostra Mútua es troben a la seva disposició en qualsevol de les nostres oficines així com a la pàgina web 
www.fiatc.es. Igualment, l'entitat ha de facilitar al prenedor de l'assegurança que ho sol·liciti els mecanismes pertinents 
d'accés a l'informe sobre la situació financera i de solvència de FIATC. 
 
2. PROTECCIÓ DE DADES 
En compliment de la normativa de protecció de dades, a continuació l'informem dels termes i les condicions del tractament 
de dades personals efectuat per FIATC. 
 
Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades? 
FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (FIATC) 
 
Per qué recollim dades personals? 
Per formalitzar el contracte d'assegurança, gestionar les cobertures contractades, així com valorar el risc que assumim i 
poder calcular el preu per a cada client. 
 
Podem tractar les dades personals que ens proporciona? 
Sí, en compliment de les obligacions legals establertes a la normativa del sector de les assegurances. 
 
A qui comunicarem les dades personals que tractem? 
Les dades personals no es cediran a tercers, si no és per obligació legal. 
Per a la contractació de la pòlissa, i per prestar les cobertures contractades, comptem amb diferents encarregats del 
tractament, tots ells a la Unió Europea. 
 
Quins drets té? 
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades, així com a l'exercici d'altres drets detallats a la informació 
addicional. 
 
Informació addicional 
Pot consultar la informació detallada sobre la protecció de dades per part de FIATC a www.fiatc.cat/politica-proteccio-dades. 
 
3. INSTÀNCIES DE RECLAMACIÓ 
El Reglament de defensa del Client de Fiatc es troba a disposici¾ dels Srs. Clients de la Mútua en qualsevol oficina oberta 
al públic, en el domicili social de l'entitat, Avinguda Diagonal, 648, Barcelona, així com a la pàgina web www.fiatc.es. 
 
3.1. DEPARTAMENT O SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT (SCAC) 
El Departament o Servei d'Atenció al Client atendrà, instruirà i resoldrà de les queixes i reclamacions que es presentin els 
Prenedors, Assegurats, Beneficiaris o Tercers Perjudicats relacionats amb els seus interessos i drets legalment reconeguts 
per qualsevol raó derivada del contracte d'assegurança. 
El Departament d'Atenció al Client (SCAC) es troba a la nostra seu cita a l´Avinguda Diagonal, 648, 08017 Barcelona. 
Telèfon Atenció d’incidències i Reclamacions 900.567.567, fax 936 027 374 i adreça de correu electrònic scac@fiatc.es.  
L´SCAC disposarà d’UN MES a comptar des de la presentació de la queixa o reclamació per dictar un pronunciament 
definitiu. 
 
3.2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
El reclamant, en cas de disconformitat amb el resultat emès o bé en absència de resolució en el termini d’un mes per part 
del SCAC pot presentar la seva reclamació davant el SERVEI DE RECLAMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS, dependent de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb 
domicili al Paseo de la Castellana, núm. 44, 28046 Madrid. 
 
3.3. JUTGES I TRIBUNALS 
Amb caràcter general i sense obligació d'acudir als anteriors procediments, els conflictes poden ser resolts pels Jutges i els 
Tribunals que correspongui. 
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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL 
 
1.- DEFINICIONS 
 
Prenedor de l'assegurança: Agencia de Salut Pública de Barcelona 
 
Assegurat: Agencia de Salut Pública de Barcelona, les seves autoritats, treballadors i personal depenent del 
Prenedor en l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per compta d’aquell, al marge de 
l’existència o no de relació laboral. 
 
Així mateix es fa constar que tindrien condició d’assegurats:   
 
- Els membres dels òrgans de govern dins de l’àmbit de les seves obligacions, així com qualsevol a ltre empleat del 

prenedor, co-prenedor i/o assegurats en la pràctica de les seves activitats, grups, associacions, objectors de consciència 
o persones, en tant que siguin voluntaris en actes que organitzen el prenedor, co-prenedor i/o assegurats. 

- Les persones que desenvolupin mesures educatives o  prestacions en benefici a la  Comunitat en substitució a sancions 
administratives previstes en les OOMM i  aquelles que es realitzin en col·laboració amb el Departament de Justícia. 

- Protecció Civil. 
-  Estudiants en pràctiques. 
-    Voluntaris. 
 
Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes del present contracte qualsevol persona física o jurídica diferent del 
prenedor de l’assegurança i de l’assegurat excepte en el referit a la responsabilitat civil patronal. 
 
Es convé expressament que tindran consideració de tercers els Organismes Autònoms, les Empreses municipals i/o d’altres 
figures que puguin existir en la Corporació Municipal. 
 
Així mateix, es consideraran tercers respecte a l'assegurat / prenedor i sota totes les garanties del contracte els empleats / 
funcionaris. 
 
Sinistre: S’entén per sinistre la producció per acció u omissió d’un resultat danyós, que causi un perjudici efectiu, avaluable 
individual i econòmicament, respecte a una persona o grup de persones, existint un nexe causal entre l’acció u omissió i el 
dany. 
 
Danys: S'inclouen en aquest concepte els següents: 

- Els danys corporals, incloent lesió, malaltia, danys psíquics i mort. 

- Els danys materials. Es consideren danys materials el menyscabament, deteriorament, destrucció, alteració, pèrdua i 
desaparició d’una cosa o substància, així com també la lesió física ocasionada als animals. 

- Els perjudicis conseqüència d’un dany material i/o corporal previ cobert pel present plec. 

- Els perjudicis no derivats d'un dany material i/o corporal previ (danys patrimonials purs). 
 
Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part integrant de la pòlissa el plec 
de clàusules administratives particulars i el present de prescripcions tècniques de responsabilitat patrimonial i civil que 
regeixen aquesta contractació. 
 
Franquícia: S’entén per franquícia, aquella quantia de diners, expressada en termes fixos o percentuals que, en el moment 
del rescabalament corresponent a un sinistre, corresponen a l’Assegurat. 
 
Límit per sinistre: La quantitat màxima que l’Assegurador es compromet a pagar, per la suma de totes les indemnitzacions, 
interessos i despeses corresponents a un sinistre, amb independència del nombre de víctimes o perjudicats. 
 
Límit per any d’assegurança: La quantitat màxima que l’Assegurador es compromet a pagar per la suma de totes les 
indemnitzacions, interessos i despeses d’un mateix any d’assegurança, amb independència de que els esmentats danys 
siguin imputables a un o varis sinistres. 
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Sublímit per víctima: La quantitat màxima que en el seu cas i per cada risc,  l’assegurador es compromet a pagar, per la 
suma de totes les indemnitzacions, interessos i despeses corresponents a la víctima, lesionat o dany, juntament amb les 
que en el seu cas, poguessin correspondre als seus causahavents o perjudicats. 
 
Prima: El preu de l’assegurança. El rebut contindrà a més els recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació. 
 
Responsabilitat: D’acord amb els termes i condicions establerts al  plec de prescripcions tècniques, la cobertura s’estendrà 
a:  

 
- Responsabilitat Civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin danys a terceres persones, conforme 

a allò establerta al Dret Privat. 
 
- Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública: aquella  atribuïda  a l’Administració  segons la Llei 39/2015, 

de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
És a dir, la que atribueix l’ordenament jurídic a l’Administració per aquells danys produïts al particular com a conseqüència 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, amb exclusió dels supòsits  de força major. 
 
En qualsevol cas el dany al·legat haurà d’ésser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona 
o grup de persones. 
 
 
2.- OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA 
 
El present plec té per objecte garantir les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil i patrimonial que, 
segons la normativa legal vigent, correspongui de forma directa, mancomunada, solidària o subsidiària a l’Assegurat, per 
danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, causats per acció o omissió a terceres persones durant 
l’exercici de la seva activitat, així com la Responsabilitat Civil Professional i Patronal. 
 
L’Assegurador donarà cobertura a l’Assegurat, en funció de les Condicions, Exclusions Límits, i termes d’aquest Contracte 
de les responsabilitats següents: 
 
a) Imposades a l’ Assegurat pel Ministeri de la Llei, tant si la normativa jurídica està en vigor a la presa d’efecte del contracte 

com si ho està durant la vigència de la mateixa. 
 
b) Que corresponguin a l´Assegurat  en l’exercici de la seva activitat  administrativa, així com en la explotació, ús i utilització 

dels mitjans materials i patrimonials  per tal de dur-la a terme amb independència del títol jurídic que ostenti. 
 
c) Derivades del normal o anormal funcionament del servei públic prestat. 
 
d) Derivades de danys causats al patrimoni de tercers que no siguin conseqüència d’un dany corporal o material previ i 

que siguin derivats d’errades o omissions comeses en l’exercici de l’activitat administrativa (Danys Patrimonials Primaris) 
 
e) Derivades de la Responsabilitat Civil Publicitària. 
 
f) Derivades de la Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals) 
 
 
3.- RISCS COBERTS 
 
Es cobreix qualsevol responsabilitat patrimonial i civil  de l’Assegurat que no estigui expressament exclosa dins de l’ abast 
de l’ apartat objecte de l’assegurança.  
 
A títol merament enunciatiu i no limitatiu es garanteixen les següents responsabilitats de l’Assegurat. 
 
A. Responsabilitat Civil General 
 
1. Les derivades de les actuacions dels seus agents, funcionaris, empleats, òrgans i  serveis. 
2. Les derivades del patrocini, organització, participació i col·laboració en activitats culturals, artístiques, esportives i socials 

així com en tot tipus d’espectacles, inclosa la responsabilitat civil subsidiària en el cas dels focs d’artifici,  pirotècnia 
i els correfocs. També responsabilitats mancomunades, solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat de 
patrocinador. 
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3. Les derivades de l’actuació material dels serveis públics prestats. 
 
4. Les derivades de l’estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions i medis materials (mobles i 

immobles) que utilitza l’Assegurat, qualsevol que fos el seu títol, pel correcte desenvolupament de la seva activitat. 
 
5. Les derivades d’incendi, explosió, fums, aigua, i gasos, olors, vapors i enfonsament del terreny. 
 
6. Les derivades de la seva qualitat de propietari, usufructuari i/o arrendatari de béns mobles i immobles així com la 

responsabilitat civil en front dels propietaris dels béns immobles que ocupi en règim d’arrendament o en virtut de 
qualsevol altre títol. 

 
7. Les derivades de la condició de promotor o constructor d’obra nova, d’obres de manteniment, reparació, ampliació o 

reforma d’edificacions i instal·lacions ja existents. 
 
8. Les derivades dels treballs realitzats per l’Assegurat o per compte del mateix per adjudicataris, concessionaris, 

contractistes o subcontractistes, en defecte, en excés o en forma mancomunada, solidària o subsidiària a les cobertures 
de l’assegurança de responsabilitat civil subscrites per aquests. 

 
9. Les derivades de l’ús d’armament de foc així com dels mitjans de defensa utilitzats per les forces i cossos de seguretat 

depenent de l’Assegurat. 
 

10. La derivada de danys morals, amb un sublímit per sinistre de 3.000,00€ i de 30.000,00€ per anualitat. 
 

11. Les derivades de productes elaborats o subministrats per l’assegurat. Es cobrirà la responsabilitat civil directa, 
subsidiària o solidària derivada de la propietat i explotació de bars i restaurants, inclosa la responsabilitat civil de 
productes subministrats així com els productes venuts pel assegurat. 

 

 La subsidiària de bars i restaurants cedits a tercers per a la seva explotació. Aquesta cobertura entrarà en vigor quan 

les empreses de les que l’assegurat hagi requerit els seus serveis siguin declarades en procés civil o criminal, civilment 

responsables dels danys causats pel sinistre i que en aquest procés quedi acreditada la seva insolvència i decretada la 

seva obligació subsidiària de l’assegurat per a indemnitzar a tercers pels danys emparats pel contracte. Tot això 

determinat per sentencia judicial ferma. 

 

12. La derivada de danys i perjudicis ocasionats per la utilització d’aigua privativa en els supòsits d’extinció d’incendis. 
 

13. Les derivades de Comissions Organitzadores de Festes i Actes organitzats al municipi per entitats no vinculades a 
l’Assegurat  i de les que aquest no en sigui part integrant, adquirint també aquestes entitats la condició d’assegurats 
addicionals al contracte. 

 
13. Les derivades del funcionament normal de l’administració quan els danys siguin conseqüència directa de la insuficiència 

de mitjans per a la prestació del servei públic. 
 
14. Les derivades dels danys que es puguin produir tant durant el recorregut com en el “in itinere” (des de els llocs de repòs 

dels “vehicles” al recorregut i el retorn a aquest) per les carrosses, remolcs, carruatges i altres artefactes que circulen 
en les cavalcades de reis, carnavals, (Festes Populars de carruatges) i altres. 

 
15. Les derivades dels danys causats a béns de tercers, inclòs quan es trobin sota la cura, control o custodia de l’Assegurat. 

Aquesta cobertura actuarà en defecte o en excés de qualsevol altre pòlissa valida i cobrable subscrita per l’Assegurat. 
 
16. Les derivades de l’ús de vehicles a motor / maquinària autopropulsada que no pugui ésser objecte de l’assegurança 

obligatòria i/o voluntària de vehicles a motor. 
 
17. Les derivades de l’ús de vehicles a motor, propietat del personal que treballa a l’Assegurat i als seus ens instrumentals 

quan l’esmentada utilització sigui en comissió de servei. Aquesta cobertura actuarà en excés o en defecte de qualsevol 
altre pòlissa vàlida i cobrable subscrita pels Assegurats. 

 
18. La derivada de la contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta contaminació sigui accidental sobtada i 

imprevista, incloent-hi les despeses de neteja, 
 

19. La derivada de la propietat i conservació de les senyals de trànsit i semàfors. 
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20. La derivada per intoxicació alimentaria. 
 
21. Les derivades de la obligació de control sanitari dels aliments així com les derivades de la manipulació, venda i distribució 

dels mateixos. 
 
22. La derivada del transport de mercaderies i béns en general per mitjans terrestres, incloent-hi operacions de càrrega i 

descàrrega. S’inclou la Responsabilitat civil de l’Assegurat per la contractació d’empreses transportistes pel transport de 
béns propietat o sota lloguer o dipòsit del mateix així com pels danys que els esmentats béns puguin causar durant el 
seu transport. 

 
23. Les derivades de danys que es puguin ocasionar a propietats de treballadors i dependents de l’Assegurat,  sempre que 

estiguin situats dintre o a les rodalies del lloc de treball de l’Assegurat, excepte les reclamacions derivades de sostracció, 
pèrdua o extraviament de diners, títols, valors, llibretes d’estalvi, talonaris de xecs, documents i joies o joiells. 

 
 Aquesta cobertura actuarà en defecte o excés de qualsevol altre pòlissa vàlida  i cobrable subscrita per l’Assegurat, 

sempre i quan aquest sigui responsable. 
 

En cas de vehicles aquesta garantia tindrà efecte si aquests es troben en aparcaments o espais reservats per aparcar, 
sotmesos a vigilància permanent i/o protegits de tal forma que s’impedeixi l’entrada i utilització per persones no 
autoritzades. No es concedeix la garantia als danys  causats als vehicles com a conseqüència de col·lisió entre ells. 
 

 L’asseguradora s’haurà de fer càrrec de la indemnització que correspongui únicament en el cas que no existeixi 
cobertura per una altre assegurança, tal com d’incendi, robatori, danys propis, responsabilitat civil del causant del dany. 

 
 Límit anual per aquesta garantia: 12.000.000 € 
 
24. Les derivades de danys materials i perjudicis ocasionats als béns propietat dels empleats, quan aquests hagin estat 

utilitzats per a la prestació del servei corresponent fora de les instal·lacions pròpies de l’Assegurat. Aquesta garantia 
s’atorga amb un sublímit de 1.000,00€ per sinistre i 10.000,00€ per anualitat. 

 
25. Les Responsabilitats que puguin correspondre a l'Assegurat, en defecte, en excés, en forma mancomunada, solidària o 

subsidiària, derivades de les activitats desenvolupades pels seus ens instrumentals com organismes autònoms i/o 
empreses municipals així com d'altres figures en les que formi part l'Assegurat (Fundacions, Consorcis i altres). 

 
B. Responsabilitat Civil Professional 
 

Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat extracontractual derivada d’errors o omissions professionals dels 
titulats tècnics de l’Assegurat, en els que hagi mediat culpa o negligència i que ocasionin danys  a tercers quan exerceixin 
les seves funcions per o per compte d’aquell. Aquesta cobertura s’atorga de forma directa excepte en aquells casos on 
existeixin altres assegurances contractades, en tal cas aquesta cobertura actuarà en defecte, en excés i/o en diferència 
de condicions respecte a d’altres assegurances, obligatoris o no, subscrits bé mitjançant els respectius col·legis 
professionals o bé, en qualsevol altre forma. 
 

C. Responsabilitat Civil Patronal 
 

Es  garanteix  exclusivament la responsabilitat civil que pugui ser exigida a l’Assegurat per danys corporals ocasionats 
als seus propis treballadors durant l’exercici de l’activitat assegurada i només quan els treballadors accidentats s’hi trobin 
donats d’alta, en el moment d’esdevenir l’accident de treball, en el Règim General de la Seguretat Social. 
 
A tal efecte, tindran la consideració de tercers: Els assalariats de l’Assegurat inclosos en nòmina i donats d’alta a 
l’assegurança d’accidents de treball així com els treballadors amb relacions de treball temporal o de duració determinada 
i els contractats per empreses de Treball Temporal, al marge de l’existència o no de relació laboral així com voluntaris. 

 
D. Responsabilitat Subsidiària de contractistes i/o subcontractistes  

 
Resta coberta expressament la responsabilitat civil subsidiària atribuïble a l’assegurat, en front als assalariats de les 
empreses contractistes i/o subcontractistes del mateix, sempre i quan els danys sobrevinguessin a les àrees, locals o 
zones de treball del mencionat assegurat. L’eficàcia d’aquesta cobertura restarà supeditada a l’observació i 
concurrència dels requisits següents: 

 
- que els danys corporals ocasionats als assalariats de les empreses contractistes o subcontractistes han 

sobrevingut amb ocasió del treball, la responsabilitat civil o penal de les mateixes siguin declarades per sentència 
judicial ferma, pronunciada per un tribunal civil, laboral o penal. 
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- que el mencionat procés judicial resti acreditat en ferm la insolvència de les empreses en qüestió per tal de satisfer 

les indemnitzacions al seu càrrec, així com, s’atribueixi una obligació subsidiària a l’assegurat per tal d’indemnitzar 
a aquells assalariats. 

 
- que les esmentades empreses contractistes o subcontractistes no tinguin subscrites ni estigui en vigor, cap pòlissa 

que les empari contra el risc de la responsabilitat civil en front als seus assalariats, o si ho tinguessin, el capital 
assegurat fos insuficient per tal de cobrir la indemnització derivada del sinistre, en tal cas la companyia cobriria la 
part d’indemnització que restés al descobert. 

 

 
E. Responsabilitat civil i patrimonial de l’assegurat pels danys causats al Patrimoni de tercers que no siguin 
conseqüència d’un dany corporal o material previ (Danys Patrimonials Primaris).   
 
 
F. Responsabilitat civil derivada de la activitat Publicitària de l’Administració assegurada. 

 
Aquesta cobertura té per objecte cobrir la responsabilitat civil en que pugui incórrer l’Administració assegurada per la 
divulgació o publicació de notícies, fotografies, informacions, comentaris i anuncis que produeixin danys i perjudicis 
materials acreditats, així com danys morals que transcendeixen en la esfera patrimonial del perjudicat, és a dir, tots 
aquells que ocasionen una pèrdua econòmica que pugui ser avaluable individualment  i econòmica. 
 
Els danys morals que no transcendeixen en la esfera patrimonial del perjudicat queden garantits amb un sublímit per 
sinistre de 3.000,00€ i de 30.000.-€ per anualitat.  

 
 
G. Cobertura addicional de responsabilitat  civil  derivada de la protecció de dades de caràcter personal 
 

Aquesta cobertura te per objecte cobrir la responsabilitat civil per danys causats a tercers (inclusos els empleats del 
assegurat) en que pugui incórrer l’assegurat així com les sancions que l’Agència de Protecció de Dades pugui imposar 
al assegurat, per l’incompliment de les obligacions de protecció de dades de caràcter personal que estableix la “Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, o qualsevol altra 
norma legal posterior que reguli aquesta mateixa matèria. 
 
Derogant l’establert al plec, la present cobertura addicional garanteix la responsabilitat civil en que pugui incórrer 
l’assegurat envers tercers, derivada dels danys i perjudicis soferts inclòs en el cas de que aquest incompliment no generi 
un dany material o corporal d’ acord amb la definició d’ aquest al plec. 
 
Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es cobreixen les indemnitzacions per danys morals (per exemple a l’honor, a 
la imatge, a la intimitat) i altres perjudicis que es puguin avaluar econòmicament i que pateixi i reclami un tercer. 

 
 

4.- RISCOS EXCLOSOS 
 
Resten excloses de totes les garanties les responsabilitats  derivades de: 
 
1. Actes administratius normatius, entesos com a disposicions administratives de caràcter general, dictades durant 

l’exercici de la potestat legislativa i reglamentaria. 
 
2. L’ús i circulació de vehicles a motor segons l'establert pel reglament de l'Assegurança Obligatòria de Responsabilitat 

Civil en la circulació de vehicles a motor 
 
3. Les que hagin d’ésser objecte de cobertura mitjançant una assegurança obligatòria. 
 
4. L’explotació i la gestió d’embarcacions i aeronaus. 
 
5. Danys i perjudicis produïts per o en riscos situats al mar (“Riscs off shore”): Entesos com tots els riscos, treballs i 

instal·lacions al mar o en el fons del mar als que tan sols s’hi pot accedir mitjançant vaixells i d’altres tipus 
d’embarcacions, barcasses o helicòpters, i que no constitueixen els treballs “humits” normals, tals com ports, 
esculleres, ponts, embarcadors, claveguerams, presa d’aigües de refrigeració o serveis d’evacuació d’aigües”. 

 
6. L’explotació i la gestió de ports i aeroports. 
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7. La fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.  
 
8. Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o avalot popular, terrorisme, terratrèmols i inundacions i altres fets 

extraordinaris de natura similar a aquells. 
 
9. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que regeixin les activitats objecte 

de l’assegurança. 
 
10. La responsabilitat civil contractual que excedeixi de la legal i que no hagués tingut l’Assegurat en cas de no intervenir 

un previ contracte. Així com obligacions assumides en virtut de pactes o acords que no procedirien de no existir els 
mateixos.  

 
11. Les multes així com, les conseqüències del seu impagament, penalitzacions i sancions de qualsevol tipus, inclosos 

els denominats “punitive damages” (despeses exemplars de càstig), excepte l’ establert en l’apartat G relatiu a 
Protecció de Dades. 

 
12. Qualsevol reclamació en connexió amb danys i perjudicis causats per asbests. 
 
13. Festivals taurins, concerts, mítings, manifestacions o esdeveniments esportius, excepte que siguin organitzats per 

l’Assegurat. No obstant l’anterior s’entén i acorda que resta expressament garantida la responsabilitat civil subsidiària 
que pogués ser-li atribuïda a l’Assegurat derivada de la cessió de locals i/o qualsevol bé immoble de la seva propietat 
a tercers amb ocasió de la celebració de qualsevol tipus d’actes o manifestacions culturals o esportives. 

 
14. Per danys i perjudicis produïts per la ruïna d’un edifici o obra, segons la denominada Responsabilitat civil decennal 

dimanant  de l’article 1.591 del Codi Civil  i responsabilitats exigides pels articles 17.1.a) y b) de la  Llei d’Ordenació 
de la edificació.  

 
15. Responsabilitat civil directa imputable a actuacions administratives cedides en règim de concessió o contracte a 

tercers. Respecte a aquestes últimes no s’aplicarà l´ exclusió si existeix una sentència judicial imputant responsabilitat 
a l’Assegurat 

 
16. Fets ocorreguts fora de l’àmbit territorial o del límit temporal del contracte.  
 
17. Danys causats a béns sobre els que estigui treballant l’Assegurat. 
 
18. Per les despeses efectuades per l’Assegurat per tal de preveure un dany (despeses de prevenció de danys) o per tal 

de reparar els béns i instal·lacions causants del dany(despeses de reparació).  
 
19. La prestació de fiances i la defensa judicial que puguin tindre el seu origen en sinistres no emparats pel present plec. 

En derogació parcial de la present exclusió, es fa expressament constar que,  l’assegurador es compromet a 
encarregar-se de la defensa de l’assegurat -o abonar l’import de les seves despeses judicials- en sinistres no emparats 
pel present contracte, dos sinistres a l’any.  

 
20. Els danys que tinguin el seu origen en la extracció, transfusió i/o conservació de la sang o plasma sanguini o que 

siguin conseqüència de l’adquisició, transmissió o contagi del S.I.D.A. 
 
21. Responsabilitat Civil d’Hospitals i Clíniques. 
 
22. Responsabilitat Civil de Consellers, Administradors i Directius (D&O).  
 
23. La contaminació del sòl, les aigües i l’atmosfera,  
 

Així mateix, s’exclouen els danys per contaminació mediambiental gradual; s’entén com a tal qualsevol descàrrega, 
dispersió, vessadures o escapaments de fums, vapors, sutge, líquids, gasos o sòlids, substàncies residuals i altres de 
contaminants o pol·lucionants, o substàncies, sempre que es trobin en estat sòlid, líquid o gasós, sobre la superfície 
o penetrant dintre del sòl, a l’atmosfera o l’aigua superficial o subterrània, que comença o acaba dintre d’un període 
de temps superior a 72 hores. 
 

24. Danys produïts per trencament o desbordament de preses; infiltracions o desbordaments d'aigües marines, dics, ports 
o llacs així com la derivada de l'explotació de preses i embassaments.  
 

25. Les degudes a danys soferts per embarcacions i aeronaus, els seus passatgers i les mercaderies transportades, així 
com les derivades de paralització o alteració del tràfic aeri, marítim o ferroviari. 
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26. Danys o situacions derivades o relacionades amb actes de sedició.  
 

27. Resten exclosos els sinistres resultants de o causats directament o indirectament per crisis sanitàries, com ara 
epidèmies o pandèmies i situacions de contaminació (per qualsevol agent o patogen) greus, decretades per les 
autoritats sanitàries nacionals o internacionals. 

 
28. Respecte a la responsabilitat patrimonial resten excloses les següents responsabilitats: 
 

a) Les pèrdues de diners, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al portador o a l’ordre endossats en blanc. 
 
b) Reclamacions derivades de sobrepassar pressupostos o crèdits, mediació o recomanació (tant a títol onerós com 

gratuït) de negocis pecuniaris, d’immobles o d’altres transaccions comercials. 
 

c) Reclamacions per manques de caixa, errors en pagaments i infidelitat dels propis treballadors de l’Assegurat. 
 
d) Reclamacions derivades de l’activitat dels representants de l’Assegurat fora del territori  nacional espanyol, excepte 

activitats de representació en comissió de serveis en las que  l’ àmbit d’ aplicació s’estén a Tot el Món.  
 
e) Responsabilitat d’aquelles persones que no tinguin amb l’assegurat relació de dependència laboral, tot i quan 

actuïn per i per compte d’ell, excepte la responsabilitat que li fos atribuïda a l’Assegurat per sentència judicial. 
 
f) Responsabilitat directa dels autors dels delictes de calumnia, injúria o difamació. 

 
g) Reclamacions per danys derivats d’actes administratius, entenent-se com a tals aquells duts a terme en la correcta 

aplicació de les normes. 
 
h) Els perjudicis patrimonials purs derivats de qualificacions urbanístiques, contractes administratius i els que siguin 

conseqüència de l’aplicació de la legislació sobre expropiació forçosa. 
 
i) Per danys derivats de l’aplicació de Lleis i Reglaments en relació amb la presó preventiva en Institucions 

penitenciàries. 
 
j) Per l’autorització o denegació de la celebració d’actes públics, tals com manifestacions, mítings, reunions, etc, 

quan siguin competència de l’Administració assegurada. 
 
29. Respecte de la Responsabilitat Civil Patronal s’exclou: 
 

a) Danys corporals que no siguin conseqüència d’accidents de treball i, en general, qualsevol accident que no estigui 
alhora cobert per l’assegurança obligatòria d’accidents de treball. 

 
b) Qualsevol tipus de multes, penalitzacions o recàrrecs establerts en la legislació laboral o de seguretat social vigent, 

o las conseqüències del seu impagament. 
 
c) Indemnitzacions i despeses d’assistència originats per malalties professionals, qualificades o no per la seguretat 

social, així com per malalties psíquiques cerebrals o coronàries, excepte quan les esmentades malalties siguin 
accidentals. 

 
d) Reclamacions per incompliment de les obligacions de tipus laboral, ja siguin contractuals o legals, referents a la 

Seguretat Social, assegurances d’accidents de treball, pagament de salaris i similars i els previstos i acordats per 
convenis col·lectius o particulars. 

 
e) Incompliment voluntari de les normes de seguretat i higiene en el treball. 
 

 
30. Respecte de la Responsabilitat Civil Professional, resten excloses les següents responsabilitats: 

 
a) Les derivades de les actuacions dels tècnics de l’Assegurat fora de l’àmbit  contractual que els vincula amb aquell. 
 
b) Per danys soferts per les pròpies obres i instal·lacions sobre les que l’Assegurat ha exercitat la seva activitat 

professional i, en particular, la Responsabilitat civil decennal. Als efectes de la present exclusió, s’entendrà per 
“pròpies obres o instal·lacions “aquells elements inclosos a la memòria d’obra així com totes aquelles parts 
directament afectades pels treballs o que siguin d’obligada manipulació o ús per a l’execució dels mateixos. 
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c) Les derivades d’operacions iniciades deliberadament tot i sabent de la seva prohibició per les Lleis i/o Reglaments 
de general aplicació així com els que regeixen l’exercici de la professió dels tècnics de l’Assegurat.  

 
d) Les derivades d’obres executades mitjançant processos (sistemes de construcció o utilització de materials) 

experimentals. 
 

Es considera experimentació cada projecte o construcció realitzada per L’Assegurat i que no hagi estat realitzada 
anteriorment en qualsevol part del mon. Per això, no es considerarà com a experimentació cada projecte o 
construcció que l’Assegurat pugui demostrar que s’ha realitzat en un altre país amb resultats positius. 

 
e) Que es derivin de l’actuació dels associats tècnics de l’Administració assegurada o les que puguin incumbir a 

d’altres empreses, enginyers, arquitectes i altres que treballin en col·laboració amb els esmentats tècnics per a 
l’execució d’un mateix treball, limitant-se la garantia, en cas de responsabilitat conjunta, a la part del perjudici que 
els tècnics assegurats hagin de reparar. 

 
f) Que es derivin del càlcul de mesuraments o pressupostos que tinguin com a  conseqüència la variació del cost de 

l’obra respecte del pressupost. 
      
g) Retards a l’entrega, paralització, pèrdua de beneficis, no funcionament o funcionament defectuós de les 

instal·lacions, màquines i altres amb la conseqüent pèrdua de producció, disminució o rendiment, insuficiència de 
quantitat, qualitat  o rendibilitat. 

 
h) Despeses degudes a la realització de nous projectes o rectificació del mateix (honoraris, cost de plànols, noves o 

ampliades investigacions o estudis). 
 
i) Infracció dels dret d’autor o de drets de servitud. 
 
j) Concessió de llicències en allò relatiu a les despeses i costos purament econòmics que suposin les mateixes o els 

tràmits administratius i legals que generi la seva concessió o petició en el cas de que aquestes fossin  denegades. 
 
k) Obres i instal·lacions que havent estat sotmeses a examen per un Organisme Oficial de control, no haguessin 

obtingut encara la conformitat del mateix. 
 
26.   Respecte de la Responsabilitat Civil Publicitària s’exclou: 
 

a) Qualsevol tipus de sanció penal o administrativa o els perjudicis que de  ella es derivin. 
 
b) Compensació per pagament dels drets d’autor si la indemnització als perjudicats englobés aquesta partida. 
 
c) Qualsevol altre dret d’exclusiva, distribució o de la propietat intel·lectual. 
 
d) Responsabilitat directa dels autors dels delicte de calumnia, injuria o difamació. 

 
27.  Respecte de la Responsabilitat civil de protecció de dades s’exclou: 

 

a) Indemnitzacions i/o sancions que no estiguin fonamentades en la legislació aplicable a la protecció de dades de 
caràcter personal. 

 

b) En particular, qualsevol reclamació per danys materials o corporals així com per la cessió, utilització o la negligent 
custòdia de qualsevol altra dada o documents que no tinguin caràcter personal d’acord amb la legislació abans 
esmentada, com, per exemple, drets de propietat intel·lectual, científica o industrial. 
 

c) Les despeses de reposició o de millora de la protecció de les dades extraviades, perdudes, deteriorades o cedides. 
 

d) Multes i sancions de qualsevol tipus, que no siguin les imposades per  les Agencies de Protecció de Dades. 
 

e) Queden excloses les sancions imposades d’ofici per l’Agència de Protecció de Dades, sense prèvia denúncia d’un 
perjudicat i basades exclusivament en l’incompliment de les normes en aquesta matèria sense que generin un 
perjudici a un particular concret. 
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5.- FIANÇA I DEFENSA 
 
La defensa judicial s’entendrà referida a tot el personal del Assegurat. 
 
La defensa judicial dels assumptes que puguin substanciar-se davant de la jurisdicció contenciós administrativa, penal o 
civil, es tramitaran conjuntament amb els Lletrats de la companyia i/o els Lletrats de l’Assegurat.  
 
La present garantia no queda subjecte a franquícia. 
 
L’Assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per a  plets que siguin necessaris a favor dels advocats i 
procuradors designats. 
 
Resten compreses les següents garanties: 
 
a) La defensa processal de l’Assegurat en els procediments jurídics de qualsevol tipus, inclosos els criminals que els 

seguissin, tot i després de liquidades las responsabilitats civils. 
 

b) La constitució de la fiança que en causa judicial civil i penal  fos exigida per assegurar la seva llibertat provisional. 
 

c) La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil o penal ) els hi fos demanada com a garantia de les 
responsabilitats pecuniàries. 
Resta expressament coberta la imposició de fiances que resultin de reclamacions per presumptes actuacions doloses, 
sempre i quan una vegada demostrada l’actuació dolosa per sentencia judicial ferma, l’Assegurat reemborsi l’import de 
l’esmentada fiança. 
Per aquests casos l’Assegurador designarà i facilitarà un lletrat per portar a terme la defensa processal de l’assegurat, 
aquest servei només es prestarà, en el cas de que l’ Assegurat es comprometi formalment a abonar la minuta 
corresponent al referit lletrat en el supòsit de sentència condemnatòria. 
 

d) El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, sobrevinguin com a conseqüència de 
qualsevol procediment judicial.  

 
Tots els pagaments que hagi de realitzar la Companyia, tant en virtut d’aquesta garantia com del present plec, no poden 
sobrepassar la quantitat màxima assegurada per a la garantia de responsabilitat civil.  
 

 
6.-  PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA D’ALLIBERAMENT DE DESPESES DE FIANÇA 
 
A la garantia de Responsabilitat Civil coberta per aquest contracte, s’entendrà exempt de qualsevol deducció per despeses 
judicials o extrajudicials que com conseqüència de la tramitació del expedient del sinistre s' hagin produït a l’ Assegurador.  
 
 
7.- ÀMBIT TEMPORAL 
 
Es cobreixen de conformitat al present plec, els danys ocorreguts durant la vigència o amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la pòlissa (retroactivitat il·limitada) i reclamats durant la vigència de la mateixa (incloses les pròrrogues) o  durant els dos 
anys posteriors al seu venciment o a la seva rescissió, si fos el cas. 
 
Es considerarà com a data d’ocurrència d’un sinistre la del fet generador de la primera manifestació del dany. En cas de 
sinistre produït per l’anul·lació administrativa o judicial d’actes o disposicions administratives, es considerarà com a data de 
sinistre la de la resolució administrativa ferma d’anul·lació de l’acte administratiu causant del perjudici o de la sentència 
judicial ferma. 
 
Per data de reclamació s’ entendrà: 
 
- Aquella on s’ inicia un procediment judicial o administratiu o la d’un requeriment formal i per escrit formulat contra 

l’assegurat o directament contra l’assegurador. 
- Aquella on l’assegurat té coneixement, per primera vegada, de qualsevol tipus de circumstància o informació segons les 

quals es pugui raonablement esperar una reclamació. 
 

 
8.- ÀMBIT TERRITORIAL 
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Les garanties s’estenen i limiten a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts en territori de la Unió Europea 
sempre que els mateixos siguin reconeguts per tribunals espanyols i derivats d’idèntiques activitats a aquelles garantides al 
contracte. 
 
Així mateix, s’amplia l’àmbit geogràfic de la cobertura a tot el món, única i exclusivament per reclamacions derivades de 
danys ocasionats amb motiu de viatges en comissió de servei realitzats per personal de l’Assegurat. 
 
 
9.- LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ 
 
Els Límits d’indemnització s’estableixen en:  
 
6.000.000,00€ per sinistre, amb un límit màxim anual de 12.000.000,00 €, amb els següents Sublímits: 
 

Responsabilitat Civil General  

Patrimonials Primaris purs 600.000€ per sinistre 

Danys morals 3.000€ per sinistre i 30.000€ per anualitat 

Danys a bens d´empleats en el lloc de treball 12.000€ per anualitat 

Danys a bens d´empleats fora del lloc de treball 1.000€ per sinistre i 10.000€ per anualitat 

Perjudicis patrimonials purs derivats de la denegació o 
concessió de permisos o llicències 

NO CONTRATADO 

Responsabilitat Patronal  

Sublímit per víctima 500.000,00€ 

Responsabilitat Subsidiària de contractistes i/o 
subcontractistes 

 

Sublímit per víctima 500.000,00€ 

Responsabilitat civil derivada de la activitat Publicitària de 
l’Administració assegurada 

300.000€ per anuallitat 

Cobertura addicional de responsabilitat  civil  derivada de 
la protecció de dades de caràcter personal 

400.000€ per sinistre i 2.400.000€ per anualitat 

 
 
10. - FRANQUÍCIA 
 
S´aplicarà una franquícia de 601 € per sinistre. Per aquelles reclamacions la valoració econòmica de la qual superi 
l´esmentat límit, no serà d´aplicació el concepte de franquícia, essent la indemnització total a càrrec de la pòlissa. 
 
 
11.- GESTIÓ DE LA PÒLISSA 
 
Les persones licitadores indicaran un únic interlocutor per a la correcta gestió de la pòlissa. El nom i les dades de contacte 
d'aquesta persona es facilitaran, tant al mediador de les assegurances de l'Assegurat com al responsable del contracte, 
abans de la data d'inici de les prestacions. 
 
La Companyia haurà d’emetre els certificats sol·licitats en el termini màxim de 24 hores. 
 
En quant als sinistres, la tramitació i gestió interna de les reclamacions patrimonials que afectin al present contracte es 
realitzarà de conformitat amb les següents condicions: 
 
- La Companyia Asseguradora informarà de la referència assignada al sinistre en un termini de 48 hores. 
 
- La Companyia asseguradora haurà d’ emetre informe responsabilitat en el termini de 21 dies, des de que disposi de 

l’expedient administratiu o de la documentació suficient per informar, indicant si estima que hi ha o no responsabilitat de 
l’ Assegurat, amb la valoració dels danys, en el cas que l’ Assegurat ho sol·liciti. En els sinistres on la Companyia 
asseguradora considera que no hi ha responsabilitat per part de l’Assegurat, es farà igualment la valoració dels 
danys/personals materials de l’assegurat. 

 

 
 
 

- Quan així sigui requerit per l’Assegurat o broker, s’enviarà per part de la Companyia Asseguradora un perit al lloc on hi 
hagués ocorregut el sinistre o un perit per valorar les lesions del reclamant. La Companyia donarà trasllat a l’Assegurat 
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o al  broker en el termini d’un mes, de l’ informe pericial  em el que es reculli  la valoració de danys/lesions, les causes 
del sinistre i altres punts que permetin determinar la responsabilitat de l’ assegurat. Aquest informe serà tramès a 
corredoria i podrà formar part de l’expedient administratiu. 

 

- En sinistres de responsabilitat, una vegada enviada la resolució administrativa estimatòria ferma, la Companyia liquidarà 
el sinistre en un termini de 72 hores informant al broker i adjuntant els corresponents comprovants per que puguin ser 
incorporats a l’expedient administratiu. Quan sigui requerit per l’Assegurat, es podrà procedir a indemnitzar al reclamant 
sense necessitat expressa de resolució administrativa, és a dir es podrà resoldre de forma convencional l’expedient. 
Igualment s’enviaran comprovants per tancar expedient. 

 

- En sinistres que siguin refusats de cobertura per la Companyia, aquesta haurà d’emetre un informe argumentant els 
motius de la no cobertura. La resposta haurà de ser remesa a l’ Assegurat o al broker en un termini d’una setmana. 

  
Vinculació a les resolucions de l’Assegurat: la presentació d’una reclamació per danys i perjudicis suposa la iniciació d’un 
procediment administratiu sotmès a legislació aplicable en aquesta matèria. La Companyia serà tinguda en compte com a 
part interessada per poder intervenir en l’expedient, però restarà vinculada a les resolucions que posin fi al procediment 
esmentat, incloses les relatives a terminació convencional del mateix. No obstant, el pagament del sinistre per part de la 
companyia no s’efectuarà fins que aquesta rebi la resolució adoptada  per la citada Administració o indicacions per efectuar 
el pagament de forma convencional.  
 
S’enviarà resum trimestral de l’estat de la tramitació del sinistres oberts i tancats durant el període indicant la carrega 
sinistral: imports d’indemnització, despeses, reserves. 
 

 

 

 
RECONEIXEMENT I ACCEPTO 
 

 
 
El Prenedor/Assegurat a sota firmant reconeix haver rebut, llegit i verificat integrament aquestes Condicions Particulars, que 
es firmen, composades del número de pàgines que s´indiquen al peu d´aquest document i les Condicions Generals de la 
pòlissa d´assegurança emeses, acceptant expressament el seu clausulat i declara conèixer tant les condicions que delimitan 
el risc, com les exclusions i limitacions, que apareixen expressament indicades en negreta. 
 
 
Emès a Barcelona a 01.01.2023 
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