PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA
D'ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL DEL L’AGÈNCIA PER LA
COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIÓ)

Prescripció primera. DEFINICIONS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Prenedor de l'assegurança: L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA.
Assegurat: L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, els seus representants, els
seus empleats i dependents en l'exercici de les seves funcions.
Tercers: Tenen la consideració de tercers, a l'efecte d'aquesta pòlissa, les persones físiques o
jurídiques diferents del prenedor de l'assegurança i de l'assegurat.
No obstant això, els assegurats tenen la consideració de tercer quan es tracta de danys causats
entre assegurats en l'exercici de els seves funcions.
Sinistre: S'han d'ampliar en el que calgui les condicions generals impreses per l'assegurador.
S'entén per sinistre la producció per acció o omissió d'un resultat danyós, que causi un perjudici
efectiu, avaluable individual i econòmicament, respecte a una persona o grup de persones, i amb
un nexe causal entre l'acció o omissió i el dany.
Data del sinistre: Es considera com a data del sinistre la data en què te lloc el 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 considera com a data del sinistre la de la notificació de la resolució administrativa,
ferma, d'anul·lació de l'acte administratiu causant del perjudici o la de la sentència judicial ferma.
Dany: S'inclouen en aquest concepte els següents:
1. Els danys corporals, en què s'inclou lesió, malaltia, danys psíquics i mort.
2. Els danys materials. Es consideren danys materials el menyscabament, deteriorament,
destrucció, alteració, pèrdua i desaparició d'una cosa o substància, i també la lesió física.
3. Els perjudicis conseqüència d'un dany material i/o corporal previ cobert per la pòlissa.
Pòlissa: EI document que conté les condicions reguladores de l'assegurança i aquest plec de
prescripcions tècniques de responsabilitat patrimonial i civil que regeixen aquesta contractació
formen part de la pòlissa.
Responsabilitat: D'acord amb els termes i condicions establerts en aquest plec, la cobertura
s'estén a:
-

Responsabilitat civil: derivada dels actes o omissions no dolosos que ocasionin danys a
tercers, segons la regulació establerta al dret privat.

- Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública: la que s'atribueix a l'Administració,
segons la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. És a dir, la
que l'ordenament jurídic atribueix a l'Administració pels danys produïts al particular, com a
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, llevat dels supòsits
de força major.
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En qualsevol cas, el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en
relació amb una persona o grup de persones.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Prescripció segona. OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA
Consisteix en la contractació per part de L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA,
com a prenedor, d'una pòlissa d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques
derivades de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la normativa legal vigent, correspongui
directament a L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA per danys corporals i
materials i les seves conseqüències directes així com els perjudicis econòmics purs, no
conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres
persones durant l'exercici de la seva activitat. Queda inclosa també la responsabilitat civil patronal,
la derivada de la utilització de l’immoble i la professional.
L'assegurador ha d'indemnitzar l'assegurat amb les condicions, exclusions, límits i termes d'aquest
plec per les responsabilitats següents:
a) Imposades a L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA per ministeri de la
Llei, tant si la normativa jurídica està en vigor a la presa d'efecte de la pòlissa o ho està
durant la vigència de la pòlissa.
b) Que corresponen a l'assegurat en l'exercici de la seva activitat administrativa, així com en
l'explotació, ús i utilització dels mitjans materials i patrimonials, amb independència del títol
jurídic que posseeixi.
c) Derivades del normal o anormal funcionament del servei públic prestat.

Activitat de L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
Activitat que li correspon segons els seus corresponents Estatuts.
A títol enunciatiu però no limitatiu, s’identifica el desenvolupament de les següents activitats:
Assessorament, disseny de productes i serveis en els àmbits d'innovació i internacionalització.
Organització i realització de seminaris, cursos, conferències, etc. en els àmbits esmentats. Edició
de publicacions, butlletins, tríptics, llibres, informes, continguts digitals de difusió al web corporatiu.
Representació institucional en Catalunya, Espanya i a l'estranger en els àmbits de la indústria, la
innovació i la internacionalització. Execució de les polítiques de subvencions i creditícies del Govern
de la Generalitat a la Innovació i la Internacionalització.
Prescripció tercera. RISCOS COBERTS
Ampliant, modificant i derogant les condicions generals impreses per l'entitat adjudicatària que
s'oposin o contradiguin a aquest plec de prescripcions tècniques, que prevalen sobre aquelles, 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, s'han de garantir les responsabilitats de l'assegurat
següents:
1. Les derivades dels actes administratius, de qualsevol dels seus agents i funcionaris, òrgans i
serveis (excloent els de caràcter normatiu).
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2. Les derivades de l'actuació material dels serveis públics prestats.
3. Les derivades de l'estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions i mitjans
materials (mobles i immobles) que utilitza l'assegurat, sigui el que sigui el seu títol, pel correcte
desenvolupament de la seva activitat.
4. Les derivades d'incendi, explosió, fums, aigües, gasos, olors, vapor i enfonsament del terreny.

GENERALITAT DE CATALUNYA

5. Les derivades de la seva qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari de béns, mobles o
immobles, així com la responsabilitat patrimonial i civil davant dels propietaris dels béns immobles
que ocupin en règim d'arrendament o en virtut de qualsevol altre títol.
6. Les derivades de la condició de promotor o constructor d'obra nova, d'obres de manteniment,
reparació, ampliació o reforma d'edificacions o instal·lacions ja existents.
7. Les derivades de l'obligació del control sanitari dels aliments.
8. Les derivades del servei de vigilància seguretat, fins tot quan comprèn l'ús d'armament.
9. Les derivades de treballs realitzats per l'assegurat o per compte seu per adjudicataris,
concessionaris, contractistes o subcontractistes, en defecte, en excés o en forma mancomunada,
solidària o subsidiària a les cobertures d'assegurança de responsabilitat civil subscrites per aquests.
10. La derivada del transport de mercaderies i béns en general de mitjans terrestres, incloent-hi les
operacions de càrrega i descàrrega. S'inclou la responsabilitat de l'assegurat per la contractació
d'empreses transportistes pel transport de béns propietat o sota lloguer o dipòsit de l'assegurat, així
com pels danys que aquests béns puguin causar durant el seu transport. S'exclou el transport de
mercaderies explosives, inflamables i/o tòxiques.
11. Responsabilitat en què pugui incórrer l'assegurat, per la divulgació o publicació de notícies,
informacions, comentaris, anuncis o publicitat que tinguin com a conseqüència danys o perjudicis
materials acreditats, així com perjudicis morals, sempre que transcendeixin o repercuteixin en
l'esfera patrimonial del perjudicat.
12. Les derivades dels danys causats a béns de tercers, fins i tot quan es trobin sota la cura, control
o custòdia de l'assegurat. Aquesta cobertura actua en defecte o en excés de qualsevol altra pòlissa
vàlida i cobrable subscrita per l'assegurat.
13. Les derivades de la condició de patró o empleat de l'assegurat, davant dels seus dependents i
assalariats, tant si són funcionaris com si no ho són.
S'ha d'entendre així quan els danys i perjudicis indemnitzables per aquesta pòlissa siguin imputables
a títol de responsabilitat a l'assegurat, en qualitat d'empresari, pels accidents de treball patits pels
treballadors arran d'un accident (fet generador) ocorregut durant l'execució dels treballs propis de
l'activitat assegurada, mentre sigui legal i reglamentàriament assegurable.
Tenen la consideració de treballadors les persones següents, a l'efecte de la cobertura d'aquest
contracte:
•

Els assalariats de l'assegurat inclosos en nòmina i donats d'alta a l'assegurança d'accidents
de treball.

•

Els treballadors amb relacions de treball temporal o de durada determinada així com
becaris, cursillistas i personal de treball en pràctiques.

•

Els contractats per empreses de treball temporal i altre personal que encara que no pertanyi
a l'empresa assegurada que participin en l'activitat objecte d'aquesta assegurança i es trobin
sota la dependència de l'assegurat.
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•

Subsidiària de contractistes i subcontractistes, propis o aliens, i el personal que en depèn.

•

Membres de L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA i altre personal de les
organitzacions que formen L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA que es
trobin sota la dependència de l’assegurat.

GENERALITAT DE CATALUNYA

14. Les derivades dels danys que es puguin ocasionar a propietats del personal de l'assegurat.
Aquesta cobertura actua en defecte o en excés de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable, subscrita
per l'assegurat, sempre que L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA en sigui
responsable.
En cas de vehicles, aquesta garantia té efecte si el vehicle es troba en aparcaments dintre d'un
recinte, de manera que les persones no autoritzades no hi tinguin accés ni el puguin fer servir.
L'assegurador s'ha de fer càrrec de la indemnització que correspongui, únicament, si no existeix
cobertura per part d'una altra assegurança d'incendi, robatori, danys propis, responsabilitat civil del
causant dels danys, etc. No es concedeix la garantia als danys causats als vehicles com a
conseqüència de col·lisió entre ells.
15. La derivada de l'ús de maquinària autopropulsada que no pot ser objecte d'assegurança
obligatòria i/o voluntària de vehicles de motor. Aquesta garantia actua en excés de qualsevol altre
assegurança vàlida i cobrable que pogués existir per cobrir aquest risc específic.
16. Per l'organització i/o participació en activitats culturals, artístiques, esportives i socials, i també
responsabilitats eventuals mancomunades, solidàries o subsidiàries per la participació en qualitat
de patrocinador, o davant de comissions de festes, inclosa la responsabilitat derivada dels focs
d'artifici.
17. Responsabilitat Civil Professional
Per aquesta cobertura es garanteix la responsabilitat derivada d’errors o omissions professionals
dels treballadors i titulats tècnics de l'Assegurat, en els quals hagi intervingut culpa o negligència, i
que ocasionin danys a tercers mentre exerceixin les seves funcions per a o per compte d’aquell.
Queda garantit el pagament de les indemnitzacions de les que pugui resultar civilment responsable
per danys patrimonials o perjudicis econòmics ocasionats a tercers, deguts a errors i/o faltes
involuntàries comeses per si mateix o persones que d’ell depenguin laboralment, durant l’exercici
de l’activitat professional.
18. Responsabilitat Civil locativa
Es garanteixen els danys materials causants a béns immobles propietat de tercers i llogats per
l’Assegurat per el desenvolupament de l’activitat assegurada.
19. Infidelitat d’Empleats
Es garanteix qualsevol import monetari que ACCIÓ tingui legalment que pagar a un tercer com
conseqüència d’una reclamació presentada a ACCIÓ i originada per l’exercici de les activitats
professionals d’ACCIÓ i com a conseqüència de qualsevol acte comès per un treballador d’ACCIÓ
tipificat com un delicte en el Codi Penal, sempre i quan aquest acte hagi estat comès amb la intenció
manifesta de causar aquestes pèrdues a ACCIÓ o d’obtenir un benefici econòmic per sí mateix,
amb independència de si es va cometre en solitari o connivència amb altres.
Tindrà la consideració d’un única sinistre tots els danys originats per el mateix treballador.
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20. Pèrdua documents.
Es garanteix els danys materials o pèrdua que puguin patir els expedients o documents confiats a
ACCIÓ per causa de la seva professió o que aquest tingui en el seu poder per el desenvolupament
de la gestió encomanada.
Dins de la present cobertura, queden coberts exclusivament, les despeses raonablement ocasionats
per reemplaçar o restaurar els documents perduts, danyats, destruïts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

21. Defensa Jurídica
La defensa jurídica s’entendrà referida a tot el personal del Prenedor de l’assegurança i Assegurats.
La defensa judicial dels assumptes que puguin substanciar-se davant la jurisdicció contenciós
administrativa penal o civil , es tramitaran conjuntament amb els Lletrats de la companyia i els
Lletrats de l'Assegurat.
L'Assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per a plets que siguin necessaris a
favor dels advocats i procuradors designats.
Queden compreses les següents garanties:
a. La defensa processal de l'Assegurat en els procediments jurídics de qualsevol tipus, inclosos
els criminals que els seguissin, encara després de liquidades les responsabilitats civils.
b. La constitució de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) se’ls exigís per a assegurar
la seva llibertat provisional
c.

La constitució de la totalitat de la fiança que en causa judicial (civil i criminal) els anés
demanada com garantia de les responsabilitats pecuniàries.

d. La imposició de fiances que resultin de reclamacions per presumptes actuacions doloses,
sempre que una vegada demostrada l’actuació dolosa, l'Assegurat reemborsi l'import
d’aquesta fiança.
e. El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal,
sobrevinguessin com a conseqüència de qualsevol procediment judicial (civil i criminal) que
els seguís.
Tots els pagaments que hagi de realitzar la Companyia, tant en virtut d’aquesta garantia com de la
pòlissa, no poden sobrepassar la quantitat màxima assegurada per a la garantia de responsabilitat
civil.
22. Alliberament de despeses
La garantia de Responsabilitat Civil / Patrimonial coberta per aquest contracte, s’entendrà lliurada
de qualsevol deducció per despeses judicials o extrajudicials que, com a conseqüència de la
tramitació de l’expedient del sinistre, s’hagin produït a l’Assegurador: és a dir, quan aquelles
despeses sumades a les indemnitzacions satisfetes excedeixin de l’esmentada garantia.
L’Anterior alliberament de despeses només tindrà efecte a Espanya i Andorra.
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No obstant, quan la indemnització deguda per els Assegurats fos superior al límit assegurat establert
en pòlissa, la responsabilitat de la companyia per les despeses de defensa serà en al mateixa
proporció en que es trobi la indemnització amb respecte a aquell límit.

GENERALITAT DE CATALUNYA

23. Prestació de Fiances Judicials
La companyia garantirà igualment la imposició de fiances judicials a l’Assegurat per garantir la seva
responsabilitat civil o per aconseguir la llibertat provisional en un procediment penal derivat d’un
sinistre cobert per la pòlissa.
Aquest fiançament tindrà la consideració de pagament a compte de l’eventual indemnització i tindrà
com a límit màxim la “suma assegurada” per la cobertura de responsabilitat civil afectada. No
s’inclou en aquesta cobertura la prestació de fiances per el pagament sancions personals, com
multes o costes.

Prescripció quarta. RISCOS EXCLOSOS
Queden excloses les responsabilitats derivades de:
1. L'ús i circulació de vehicles de motor, sempre que no estiguin coberts en un altre apartat d'aquesta
pòlissa.
2. Les que han de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.
3. Danys i perjudicis derivats de la circulació de vehicles per les àrees restringides de ports i
aeroports, en què no és d’aplicació l’obligatorietat de l’assegurança de responsabilitat Civil de
Circulació de Vehicles a Motor
4. L'explotació i gestió d'embarcacions i aeronaus així com els danys causats per embarcacions,
satèl·lits o aeronaus de qualsevol tipus 4. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
5. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva, contaminació accidental.
6. Danys genètics o danys relacionats amb la bioenginyeria enginyeria genètica
7. Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o revolta popular, terrorisme, terratrèmols i
inundacions i d'altres esdeveniments extraordinaris.
8. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que
regeixen les activitats objecte de l'assegurança.
9. Responsabilitat civil decennal dimanant de l'article 1.591 del Codi civil, responsabilitats exigides
pels articles 17.1 a i b de la Llei d'ordenació de l'edificació.
10. Multes, penalitzacions i sancions així com les conseqüències del seu impagament i
penalitzacions de qualsevol tipus.
11. Per obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no procedirien si aquests
no existissin.
12. Per l'exercici de la capacitat legislativa i reglamentària de la Generalitat.
13. Respecte a la responsabilitat civil patronal s'exclouen:
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a) Qualsevol prestació que ha de ser objecte de l'assegurança obligatòria d'accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social, els quals, en cap cas, pot substituir.
b) Les sancions de qualsevol tipus, tant les multes com els recàrrecs en les indemnitzacions
exigides per la legislació laboral.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Les exclusions precedents es refereixen a totes les indemnitzacions o multes que vagin a càrrec
de l'assegurat, tant de forma directa com subsidiària.
c) La responsabilitat patrimonial i civil directa o subsidiària derivada de l'incompliment de les lleis
laborals i de previsió social, com les referents a Seguretat Social, assegurança d'accidents de
treball, pagament de salaris i d'altres obligacions legals i pactades.
d) Les reclamacions per les malalties professionals, excepte les que tenen consideració
d'accidents laborals.
e) Les indemnitzacions per danys materials a béns propietat del personal assalariat.
14. Responsabilitat patrimonial i civil de les entitats gestores de la Seguretat Social, organismes
autònoms i empreses públiques, així com la 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 que imputi responsabilitat a L’AGÈNCIA
PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA.
15. Qualsevol reclamació derivada d'asbestosi, llevat de les que tinguin consideració d'accidents
laborals.
16. Danys causats a béns sobre els quals estigui treballant l'assegurat, llevat d'aquells danys
directes i immediats a les obres i instal·lacions en les quals es trobin i/o estiguin exercint la seva
activitat professional els empleats i tècnics de L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE
L’EMPRESA, com autors del projecte o supervisió, mentre exercitin la se va funció, per a l'assegurat
o per compte de l'assegurat.
17. La contaminació del sòl, les aigües i l'atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada, accidental
i no prevista ni esperada per l'assegurat.
Així mateix, resten exclosos els danys per contaminació medi ambiental gradual. S'entén per
contaminació d'aquest tipus qualsevol descàrrega, dispersió, vessadures o escapaments de fums,
vapors, sutge, líquids, gasos o sòlids, substàncies residuals i d'altres 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 aigua superficial o subterrània, que comença o acaba dintre d'un
període de temps superior a 72 hores.
18. Danys a persones derivats de la transmissió de "encefalopatia espongiforme bobina o síndrome
de Creutzfeld-Jakob.
19. Danys i perjudicis produís pel transport de Mercaderies Perilloses.
20. Danys i perjudicis produïts per o en riscos situats al mar (Offshore)
21. Reclamacions per furt.
22. Transmissió de encefalopaties espongiformes
23. La creació del software per a internet.
24. La síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida)

Doc.original signat per:
Marta Esteves Castro
05/11/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0PGGPGY8BI8OOEWREP3NY00AB3C0PU0S*
0PGGPGY8BI8OOEWREP3NY00AB3C0PU0S

Data creació còpia:
08/11/2019 14:53:42
Data caducitat còpia:
08/11/2022 00:00:00
Pàgina 7 de 10

25. Fets ocorreguts fora dels àmbits territorial o temporal definits en aquest contracte.

26. Reclamacions per responsabilitats derivades de danys o perjudicis que provinguin o
estiguin relacionats amb la fabricació, distribució, venda, arrendament, lloguer o ocupació d'aparells
emissors de raigs ultraviolats (UV) per a bronzejat, com per exemple, llits de bronzejat, llums de
bronzejat, llums de sol, llums de bronzejat, bombetes i / o qualsevol altra part component dels
mateixos.

GENERALITAT DE CATALUNYA

27. Exclusions específiques per a la cobertura de Dany Patrimonial Primari / pecuniari Pur
En cap cas queden cobertes per l'Assegurador les reclamacions per responsabilitats derivades de:
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 faltes en caixa, errors en pagaments i infidelitat dels propis empleats de
l'assegurat.
d) Reclamacions per trencament del secret professional.
e) Reclamacions derivades de l'activitat dels representants de l'assegurat efectuades fora de territori
nacional espanyol.
f) De la denegació o concessió de permisos o llicències, de qualificacions o requalificacions
urbanístiques, dels contractes administratius i els que siguin conseqüència de l'aplicació de la
legislació sobre expropiació forçosa.
g) Les derivades del funcionament normal de l'Administració assegurada, quan els danys siguin
conseqüència directa de la insuficiència de mitjans per a la prestació del servei públic.
h) Per l'autorització o denegació de la celebració d'actes públics, com ara manifestacions, mítings,
reunions, etc. quan siguin competència de l'Administració assegurada.
i) Les derivades de qualsevol reclamació relacionada amb Plans de Prestacions Socials als
empleats, Conveni Col·lectiu, Assegurances de Desocupació, Seguretat Social o prestacions per
invalidesa dependents directament o indirectament de l'Administració Publica.
j) Pel que fa a la Responsabilitat Civil Locativa, queden excloses:
a. Reclamacions formulades com a conseqüència de modificacions que s’efectuïn en el referit
immoble. Aquesta exclusió es refereix a la reclamació que podria realitzar el propietari de
l’immoble per les despeses que s’originin per deixar l’immoble en la mateixa situació en la
que estava en el moment del seu lloguer i que no se’n derivi d’un fet accidental.
b. Reclamacions per desgast, deteriorament o ús exclusiu.
Danys a immobles llogats que siguin propietat d’empreses del mateix holding o Grup
empresarial, filials o matrius de l’Assegurat.
d. Danys coberts per qualsevol altre assegurança llevat de reclamacions per subrogació
d’altres Asseguradores.
c.

l) Pel que fa a la Infidelitat de treballadors:
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a. Queda expressament exclòs el treballador autor dels actes, així com qualsevol danys
conseqüencial derivat dels mateixos.
m) Pel que fa a la Pèrdua de documents:
a. Queda expressament exclosos: diners, signes pecuniaris i en general, valors i efectes al
portador o a l’ordre endossats en blanc.

GENERALITAT DE CATALUNYA

b. Així mateix, s’exclouen les reclamacions originades per desgast, deteriorament gradual, arna
i altres animals
Prescripció sisena. ÀMBIT TEMPORAL
Es cobreixen, de conformitat a la pòlissa, els sinistres ocorreguts durant la vigència de la pòlissa
d’assegurança i reclamats durant la seva vigència (incloses les pròrrogues) o durant els dos anys
posteriors al seu venciment o a la seva rescissió, si escau.
Es considera com a data d'ocurrència d'un sinistre la data del fet generador de la
manifestació del dany.

primera

Per data de reclamació s'entén la data en què s'inicia un procediment judicial o administratiu o la
data d'un requeriment formal i per escrit formulat contra l'assegurat o directament contra
l'assegurador.
Claims made per la cobertura de Responsabilitat Civil Professional amb la mateixa retroactivitat
actual (01/01/2001)

Prescripció setena. ÀMBIT TERRITORIAL
L'assegurança cobreix els sinistres ocorreguts en tot el Mon excepte USA/Canadà

Prescripció vuitena. LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ
Els límits d'indemnització s'estableixen en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RC Explotació: 1.500.000 euros per sinistre inclosa RC general i patrimonial.
RC Professional: 1.500.000 euros
RC Patronal i creuada: 1.500.000 euros.
o Sublímit per víctima 900.000 euros.
RC locativa: 20% de la suma assegurada
RC locals llogats: sublímit de 600.000 euros/any
Patrimonials purs: 150.000 euros.
Alliberament de despeses: Inclòs
Defensa i fiança: inclosos.
Infidelitat d’empleats: 60.000 €/any
Pèrdua de documents: 60.000 €/ any

El límit màxim serà de 1.500.000 euros per sinistre i any.
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Prescripció novena. FRANQUÍCIA
Franquícia general de 800 euros.
Franquícia patrimonials purs: 1.500 euros.
Franquícia del 15% de la reclamació per les següents cobertures:

GENERALITAT DE CATALUNYA

o
o
o
o

Protecció de dades
Responsabilitat Civil Locativa
Infidelitat d’empleats
Pèrdua de documents

Prescripció desena. GESTIÓ DELS SINISTRES
La tramitació i gestió interna de les reclamacions econòmiques que afecten aquest contracte s'ha
de dur a terme segons el procediment operatiu següent:
- EI circuit de la comunicació del sinistre comença en el moment en què el perjudicat o reclamant
formula la reclamació, o quan es pot preveure, raonablement, la possibilitat que es produeixi,
segons les circumstàncies i informació coneguda.
- Independentment de la via a través de la qual es formula la reclamació, el responsable de la unitat
que la tramita n'ha d'informar "assegurador, tan bon punt en tingui coneixement.
- Un cop totes les parts han documentat la reclamació, s'ha de continuar amb el procediment
establert legalment per fer-ne la tramitació i s'ha de donar audiència a l'asseguradora perquè, en
la seva condició d'interessada en el procediment, faci les al·legacions que consideri oportunes en
defensa dels seus drets.
- L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA i l'adjudicatari han d'establir els circuits
específics necessaris per gestionar, en l'àmbit assegurador, els sinistres que arribin a la via judicial.
- L'assegurador adjudicatari participa en les comissions de sinistres, que estan formades pel
L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, el corredor i l'assegurador adjudicatari
de la pòlissa d'assegurances. La finalitat de les comissions de sinistres és dur a terme el seguiment
i el control de totes les incidències i reclamacions que afecten la cobertura de la pòlissa.
Aquestes comissions es reuneixen periòdicament i poden convidar els professionals tècnics i
assessors que considerin convenient, segons la naturalesa de les qüestions que s'hagin de tractar
i per analitzar els sinistres tan bé com es pugui.
- La comissió de sinistres -que constituirà un fòrum de discussió i anàlisi relatiu a la tramitació de les
reclamacions i presa de decisions pel que fa a la cobertura de les reclamacions- ha de tenir unes
normes de funcionament que s'aprovaran de comú acord entre les parts que formen la comissió.
- L'asseguradora ha de notificar a L’AGÈNCIA PER LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA sobre
les reclamacions que li siguin formulades per mitjà de l'acció directa perquè l'Administració iniciï el
corresponent expedient administratiu.
- L'entitat adjudicatària, assessorada pel corredor, ha de facilitar-li la informació sobre sinistralitat i,
especialment, sobre les provisions tècniques constituïdes per aquesta pòlissa, que s'adapti a les
necessitats de l'assegurat.
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