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- Codi civil (III). Llei 4/2018, Juntes Directives
- Defensa Jurídica
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Conceptes asseguradors bàsics

Accidents versus responsabilitat civil

RESPONSABILITAT CIVIL

• Danys materials o físics amb culpa de 
l’assegurat causats a tercers

• Reclamació del perjudicat

ACCIDENTS

• Sense culpa
• Atenció mèdica directa 



Conceptes asseguradors bàsics

Accidents versus responsabilitat civil

*ASSEGURATS (poden rebre reclamació)

- La mateixa colla
- Els socis i participants autoritzats

* TERCERS (poden reclamar)

- Persona física o jurídica aliena a la colla
- Els socis de la colla i els usuaris autoritzats



Conceptes asseguradors bàsics

� Capital assegurat: El capital que contractem en pòlissa i que és el màxim pel qual la companyia 
indemnitzarà per sinistre o per any. Aquest capital pot ser de lliure elecció o bé determinat per la 
legislació vigent corresponent.

� Límit per víctima: El capital màxim pel qual la companyia indemnitzarà per sinistre o any per una 
víctima. Aquest capital pot venir assenyalat directament per la companyia o determinat per la 
legislació vigent.

� Franquícia: La quantitat que sempre va a càrrec de l’assegurat, tant si l’import del sinistre és inferior 
a la quantitat assenyalada com si és superior, moment en què es descompta de la quantitat a 
indemnitzar.

� Àmbit territorial: Territori geogràfic on la pòlissa ofereix cobertura. 
� Subrogació : Dret pel qual la companyia pot reclamar l’import ja indemnitzat a un altre.
� Assistència medica: Cobertura que cobreix les despeses mèdiques i farmacèutiques fins al límit 

econòmic i temporal assenyalat en la pòlissa. Pot ser escollit pel prenedor o estar assenyalat per la 
legislació vigent.

� Centres de lliure elecció: Cobertura que permet en cas d’accident traslladar l’afectat a qualsevol 
centre mèdic dins l'àmbit geogràfic de la pòlissa.

� Centres concertats: Cobertura que obliga a assistir el ferit a un centre indicat per la companyia.

Terminologia asseguradora que cal conèixer



Legislacions amb normativa asseguradora

RD 989/2015 ITC 18 sobre ús d’artificis pirotècnics  en manifestacions 
festives, religioses, culturals i tradicionals

ITC 18 
(Manifestacions 

festives religioses, 
culturals i 

tradicionals)

Responsabilitat 
civil i accidents per 

menors d’edat



Legislacions amb normativa asseguradora

D 112/2010 llei d’espectacles

Llei 
d’espectacles 

Decret 111/2010

Responsabilitat 
Civil per activitat 

de les entitats 



Legislacions amb normativa asseguradora

D 267/2016 decret del lleure

Decret del lleure 
276/2016

Assegurança de 
responsabilitat 
civil i accidents 



Legislacions amb normativa asseguradora

D 102/2010 de règim autònom dels centres públics ed ucatius

Article 54.5 del 
Decret 102/2010 de 3 
d’agost d’autonomia 

dels centres 
educatius

Responsabilitat civil per 
entitats i associacions 
que organitzin actes en 

espais públics 
educatius 



ASSEGURANCES PEL COMPLIMENT DE LES LEGISLACIONS

ITC 18 sobre ús d’artificis pirotècnics a manifesta cions festives, religioses, culturals i 
tradicionals

Obligatorietat de fer  
pòlissa 

d'assegurances de 
responsabilitat civil i 
pòlissa d’accidents 

pels menors 
participants

És aconsellable 
fer pòlisses per 

les activitats 
anuals

Les pòlisses 
per una activitat 
són molt cares

Les pòlisses 
d’accidents pels 
menors poden 

ser innominades

Es poden emetre 

certificats per les 

administracions que 

us ho demanin



ASSEGURANCES PEL COMPLIMENT DE LES LEGISLACIONS

D 112/2010 llei d’espectacles

Obligatorietat de 
fer  pòlissa 

d'assegurances de 
responsabilitat 

civil

És aconsellable 
fer pòlisses per 

les activitats 
anuals

Capitals 
assegurats en 

funció d’espai i 
aforament

Es poden fer 
ampliacions 

puntuals si el 
capital anual és 

insuficient

Es poden emetre 
certificats per les 
administracions 

que us ho demanin



ASSEGURANCES PER EL COMPLIMENT DE LES LEGISLACIONS

D 112/2010 llei d’espectacles

AFORAMENT
Escalat de capitals per 
aforament
Si és en via pública amb 
aforament no delimitat, 
capitals de 600.000 €

ESPAI
Si és sota coberta 
parcial +25% del capital 
que correspon per 
escalat
Si és totalment sota 
coberta +30% del capital 
que correspon per 
escalat 

* En cap cas el capital 
assegurat podrà ser 
inferior a 300.000 €

TEMPS
Durada 1 dia: 
30% del escalat
Durada entre 2/3 dies: 
20% del escalat
Durada més de 3 dies: 
10% del escalat

* En cap cas  el capital 
assegurat podrà ser 
inferior a 300.000 €

TIPUS

Concerts de música 
clàssica, òpera, teatre, 
cine, activitats infantils 
populars i activitats 
cíviques populars, 
reducció màxima d’un 
50%

* En cap cas el capitals 
assegurat podrà ser 
inferior a 300.000 €



ASSEGURANCES PEL COMPLIMENT DE LES LEGISLACIONS

D 267/2016 decret del lleure

Cal pòlissa de 
Responsabilitat civil

1.200.000 € 
Cal pòlissa d’accidents  
per usuaris i monitors : 

Mort : 5.000  €
Invalidesa : 6.500 €  

Assistència : 6.000 €

És aconsellable 
fer pòlisses per 

les activitats 
anuals

Les pòlisses 
per una 

activitat són 
molt cares

Les  pòlisses 
d’accidents 
poden ser  

innominades

Es poden emetre 
certificats per les 
administracions 

que us ho demanin



ASSEGURANCES PEL COMPLIMENT DE LES LEGISLACIONS

D 102/2010 de règim autònom dels centres públics ed ucatius

Obligatorietat de 
fer una pòlissa 
d'assegurances 

de responsabilitat 
civil per un 

capital mínim de 
1.200.000 €

És 
aconsellable 
fer pòlisses 

per les 
activitats 

anuals

Les pòlisses 
per una 

activitat són 
molt cares

Només per entitats 

i associacions que 

desenvolupeu 

activitats dins de 

l’escola pública

Es poden emetre 

certificats per les 

administracions 

que us ho 

demanin



ALTRES ASSEGURANCES NO OBLIGATÒRIES 

Codi civil (III). Llei 4/2018

Llibre III del Codi 
Civil

Responsabilitat civil 

per juntes directives 

d’entitats sense 

ànim de lucre 



ALTRES ASSEGURANCES NO OBLIGATÒRIES 

per juntes directives d’entitats sense ànim de lucr e 

Responsabilitat civil per juntes directives d’entit ats sense ànim de lucre 

En cas d’una 
reclamació els 
membre de la 

junta poden haver 
de respondre amb 
el seu patrimoni 

personal

La pòlissa us 
cobreix la defensa 

per advocats 
especialitzats en 

cas de reclamació

Cobreix per 
exemple: vulneració 
d’estatuts, d’acords 
d’assemblea, etc...



ALTRES ASSEGURANCES NO OBLIGATÒRIES

� Defensa jurídica :
- Complement a la defensa ja 

inclosa a les pòlisses de 
responsabilitat civil

- Servei d’advocats en casos de 
defensa penal

- Servei d’advocats per 
reclamacions a les pròpies 
asseguradores

- Serveis d’advocats en 
reclamacions per temes de locals i 
qüestions administratives

� Transports:
- Possibilitat d’assegurar material de 

la colla
- En vehicle propi de la colla o de 

persones associades
- Cobertures durant el transport i la 

càrrega i descarrega
- Variable de càlcul: el valor del 

material

Defensa jurídica / Transports



ALTRES ASSEGURANCES NO OBLIGATÒRIES

� Suspensió
- Possibilitat d’assegurar les 

despeses fixes en cas de 
suspensió de un acte programat

- Cobertura de suspensió per 
causes meteorològiques (vent i 
pluja)

- Només es cobreixen despeses no 
recuperables en cas de suspensió

� Locals:
- Possibilitat d’assegurar els locals 

de la colla, tant de propietat com 
de lloguer

- Possibilitat d’assegurar material de 
la colla

- Cobertures d’incendi, robatori, 
vidres, danys per aigua i vidres

Suspensió/locals
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