ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL: SÍNTESI DE
COBERTURES
ASSEGURADORA: W.R. Berkley
MEDIADOR: Howden
PRENEDOR: L’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya
Núm. PÒLISSA: PIJ130C0C946
RAM: RESPONSABILITAT CIVIL
EFECTE: de l’1 de setembre del 2013 al 31 d’agost del 2014

COBERTURES I GARANTIES

RC EXPLOTACIÓ:


Límit màxim per sinistre:

1.200.000€



Límit màxim per any:

1.200.000€



Sublímit per víctima:

180.000€



Franquícia:

150€

S’inclouen dins la RC d’Explotació la RC Creuada, RC Subsidiària de contractistes, RC Immobiliària,
Danys per aigua, incendi, explosió, RC Càrrega de Mercaderies no perilloses, RC Tècnics, monitors o
altres professionals en relació de dependència laboral, RC de Col·laboradors externs, RC Guardaroba, RC per intoxicació per la elaboració i subministra d’aliments.

RC PATRONAL:


Límit màxim per sinistre:

1.200.000€



Límit màxim per any:

1.200.000€



Sublímit per víctima:

180.000€



Franquícia:

0€

DEFENSA JURÍDICA I FIANCES

INCLÒS

Límit agregat anual Total cobertures/Total assegurat

2.000.000€

Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar
C. de la Providència, 42, despatx 43
08024 Barcelona

RISCOS GARANTITS:
Aquesta assegurança cobreix la Responsabilitat Civil que pot exigir-se a les AEE i SEE d’AMPA
adherides a L’Agrupació i al corrent de les seves obligacions, pels següents conceptes (principals):
• Per l'actuació dels òrgans representatius de L’Agrupació i de les seves associacions (òrgans
unipersonals, juntes directives, comissions, assemblees) en l'exercici de les funcions que els hi són
pròpies a cada una d'elles.
• L'organització i/o execució de qualsevol activitat pròpia d'una associació de pares i mares
d'alumnes o de la pròpia Agrupació, com per exemple la organització de cursos, conferències,
jornades, seminaris, assemblees, reunions dels seus membres, excursions, campaments i activitats
extraescolars.
• Per l'actuació de qualsevol persona que dirigeixi, imparteixi o executi una activitat en nom de
L’Agrupació o de les AEE, SEE o AMPA associades, bé sigui a títol gratuït o onerós, qualsevol que
sigui el tipus de contracte que el lligui amb aquelles, sempre i quan l'activitat estigui degudament
aprovada per l'òrgan competent de L’Agrupació o les seves associacions.
• Danys ocasionats per aigua, incendi o explosió a les instal·lacions on es realitzin les activitats
pròpies de L’Agrupació i les entitats associades.
• Els danys soferts pels alumnes dels centres llurs AEE, SEE o AMPA estiguin associades a
L’Agrupació, així com pels danys que aquests puguin ocasionar mentre estiguin sota la custòdia o
vigilància dels assegurats, sempre que es constati negligència.
Els danys causats a tercers amb ocasió del desenvolupament dels treballs que constitueixen l’activitat
de l’assegurat, mitjançant la utilització del personal, maquinària, eines i equips precisos, siguin
aquests últims de la seva propietat o llogats.
• Per la representació i defensa jurídica dels assegurats en pleits derivats de fets coberts per
aquesta pòlissa. Sempre que es faci servir l'assistència jurídica que proporciona la mateixa
companyia asseguradora.

NOTA IMPORTANT: Per a què el dany sigui indemnitzable haurà d'acreditar-se negligència,
imprudència o culpa dels assegurats. És a dir, que no sigui conseqüència d'un accident fortuït
inherent a la pràctica de l'activitat que es tracti.
Sempre que es produeixi un sinistre cobert per aquesta pòlissa s'haurà de notificar
immediatament totes les dades identificatives i descriptives a l'asseguradora, mitjançant la
L’Agrupació i l'intermediari de l'assegurança.
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1.- Concepte de responsabilitat civil
S’ha d’entendre per responsabilitat civil l’obligació legal que pertoca a tota persona física o jurídica de
reparar el dany causat a una altra, ja sigui en la seva integritat física (mort o lesions corporals), o sigui
en els seus béns (danys materials).
La responsabilitat civil neix no només quan el dany hagi estat causat per culpa greu, sinó també quan
és conseqüència de simple negligència, omissió (no fer el que calia fer), falta voluntària o
inobservança, la qual cosa pot passar fins a la persona més acurada.
No només hem de respondre dels actes propis, sinó també, en determinades circumstàncies, dels
actes de les persones dependents de nosaltres o llogades per un mateix (els pares respecte als seus
fills menors, l’empresari respecte als seus treballadors en allò que pertoca a la feina, etc.).
2.- Objecte de l’assegurança de responsabilitat civil
L’objecte d’aquesta assegurança és posar a l’assegurat a cobert de les conseqüències pecuniàries de
la responsabilitat civil, és a dir, preveu que, en el cas de que siguem culpables, per culpa o
negligència, per haver fet alguna cosa o haver deixat de fer alguna altra que calia fer, i això hagi
ocasionat uns danys a un tercer, l’asseguradora pagui aquestes despeses en el lloc del causant.
La companyia asseguradora no només paga les indemnitzacions sinó que també s’encarrega de la
liquidació de totes les reclamacions adreçades contra l’assegurat derivades d’una responsabilitat civil,
tan si són fonamentades com si no ho són. S’ocupa de les gestions necessàries, tracta directament
amb la part reclamant per arribar a un acord amistós i, si no és possible, defèn l’assegurat davant els
tribunals mitjançant els seus advocats i procuradors, i paga les indemnitzacions, si s’escau, a més de
les despeses del judici, tot això fins el màxim de cobertura que s’hagi contractat, i a partir de la
quantitat mínima no coberta, anomenada “franquícia”.
Per tant, és errònia l’opinió força divulgada de que en qualsevol accident, la companyia asseguradora
té l’obligació de pagar una indemnització.
3.- Característiques principals d’una pòlissa de responsabilitat civil
a) Només les conseqüències dels fets incerts poden quedar garantits. Per tant, no son assegurables
els danys que l’assegurat causa intencionadament.
b) L’assegurança no pot cobrir indistintament totes les responsabilitats de l’assegurat a títol
professional, i a títol privat, etc.; només està garantit contra les reclamacions per danys i perjudicis als
que està exposat en una certa qualitat o en l’exercici d’una determinada activitat.
c) La garantia de l’assegurança s’estén als casos de lesions corporals i danys materials, i cobreix
també els perjudicis econòmics soferts pel tercer perjudicat que siguin conseqüència directa
d’aquelles lesions o danys. L’assegurança considera els danys ocasionats a tercers. Per tant, els
danys ocasionats al propi assegurat no queden coberts.
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4.- Persones que hem de distingir a la pòlissa i que conjuntats són els que determinen la
cobertura de l’assegurança
a) Assegurat: És la persona, física o jurídica, titular de l'interès objecte de l’assegurança. En el cas de
la pòlissa de L’Agrupació, ho són el propis òrgans de l’entitat (Junta Directiva, empleats, etc.), les
associacions afiliades i que estiguin al corrent de pagament de les quotes anuals i les persones
delegades o contractades per L’Agrupació o les associacions esmentades encarregades d’activitats
seves degudament aprovades, però només mentre actuïn dins de l’àmbit de l’esmentada
dependència.
b) Tercer: Són les persones perjudicades per actes o omissions realitzats per l’assegurat.
Concretament es considera “tercer” a qualsevol persona física o jurídica diferent de l’assegurat, entès
aquest de forma àmplia, és a dir, tal com s’ha definit a l’apartat anterior.
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