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CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA
És responsabilitat de cada entitat cultural valorar el grau de risc de les activitats que organitza i
contractar, si és convenient, una assegurança que la protegeixi contra possibles denúncies. En
alguns col·lectius de cultura popular, les assegurances són requisit obligatori per llei. En altres,
en canvi, la contractació depèn de la voluntat de la Junta Directiva de cada entitat.

o

Què és una assegurança?

Una assegurança és un contracte pel qual una asseguradora (societat anònima, mútua o
cooperativa) es compromet a una prestació –generalment monetària—a canvi d’una primera en
el cas que es verifiqui que ha esdevingut el fet assegurat.
Les assegurances són un instrument d’estabilitat financera, en la mesura que protegeixen
l’assegurat que conservaran els dipòsits bancaris en cas de sofrir un accident. En el cas de les
societats cooperatives, les assegurances també exerceixen com a eina de mecanisme de cohesió
social, doncs poden garantir els recursos de les persones o entitats que han tingut pèrdues
imprevistes.
A més, les assegurances han de complir dos requisits:
-

Factor risc. El fet assegurable ha de ser aliè a la voluntat de l’assegurat, possible i
imprevisible.

-

Principi indemnitzatori. La indemnització de l’asseguradora no pot suposar un
enriquiment de la persona assegurada. L’assegurança es limita a restituir, en la mesura
del possible, el dany sofert.

Prèvia contractació d’una assegurança, cal avaluar els riscos existents en l’activitat de l’entitat.
En segona instància, caldrà decidir què volem assegurar i contra quin fet imprevist volem
assegurar-nos.

o Tipus d’assegurances
Els tipus d’assegurança més habituals són els següents:
Riscos personals.- Indemnitzen les conseqüències per a la salut dels assegurats d’un fet
accidental i voluntari (mort, invalidesa, despeses mèdiques, etcètera)
Riscos materials.- Indemnitzen danys o pèrdues sobre els béns materials mobles o immobles
que necessitem per a la nostra activitat (robatoris, incendis, vandalisme, desperfectes per
condicions climatològiques, etcètera)
Riscos patrimonials (a tercers).- Relatius als conjunts d’obligacions i responsabilitats que poden
afectar el patrimoni de l’entitat i posar en qüestió la sostenibilitat del projecte. En aquest àmbit,
l’assegurança més coneguda és la de responsabilitat civil, que respon de les obligacions
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derivades dels danys personals o materials que, per causa de la nostra activitat, puguin patir
terceres persones.

o Qui és responsabilitza dels danys causats per una entitat?
-Si l’entitat no està degudament inscrita al Registre d’Associacions i Federacions, el conjunt dels
associats de manera solidària, que hauran de respondre amb el seu patrimoni personal.
-Si l’entitat està degudament inscrita al Registre d’Associacions i Federacions, els òrgans de
govern de l’entitat, exceptuant aquelles persones que hagin manifestat un desacord formal amb
la decisió causant del dany causat.

o Aspectes que cal tenir en compte per contractar una assegurança
Alguns dels aspectes que cal tenir en compte són els següents:
-Període de vigència
-Persones assegurades
-Franges d’edat cobertes
-Límits d’indemnització als assegurats
-Àmbit geogràfic de cobertura
-Cost de l’assegurança
-Franquícia: import que es descompta de la indemnització en alguns casos
-Altres prestacions incloses: cobertures complementàries de l’assegurança.

Per tal d’aconseguir preus més econòmics, és aconsellable contractar assegurances anuals per
a totes les activitats que desenvolupa una entitat. En aquest cas, es recomana contractar
suplements que complementin la pòlissa principal per aquelles activitats diferents que
comporten més risc.
És recomanable, per altra banda, que les assegurances cobreixin els danys que es poden causar
a totes les persones sòcies de l’entitat, així com a terceres persones que no hi estan vinculades.
Si es compta amb la col·laboració d’altres empreses o entitats en la preparació d’un
esdeveniment, convé comprovar que aquestes també estan assegurades. En cas contrari, tota
la responsabilitat recau en l’entitat organitzadora de l’esdeveniment.
En cas de llogar o utilitzar un equipament aliè s’ha de ser molt escrupolós en detallar els fets
assegurats i materials assegurances. La majoria de pòlisses només asseguren incendis i
explosions.
També s’aconsella fer assegurances per les Juntes Directives o personal gerent de les entitats,
per tal que puguin afrontar possibles reclamacions en cas a) d’incompliment de la llei, b)
incompliment dels estatuts, o c) actes i omissions negligents en l’exercici de les funcions.
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o

Casos concrets

A continuació, exposem alguns dels exemples concrets contemplats en el document
Assegurances per a activitats culturals, redactat per Javier Gómez Abellana, soci d’Arç
Cooperativa.
1.- ESPECTACLES PÚBLICS SENSE ANIMALS
Quina assegurança: Assegurança de responsabilitat civil per danys personals i/o materials
Qui cal assegurar: Organitzadors. Persones jurídiques i persones físiques
Què cal tenir en compte:
•
Concepte de tercers i de treballadors
•
R.C Locativa
•
Pòlissa per acte versus pòlissa anual

2.- ESPECTACLES PÚBLICS AMB ANIMALS
Quina assegurança: Assegurança de responsabilitat civil per danys personals i/o materials
Qui cal assegurar: Organitzadors. Persones jurídiques i persones físiques
Què cal tenir en compte:
•
Concepte de tercers i de treballadors
•
R.C Locativa
•
Pòlissa per acte versus pòlissa anual
•
Assegurança particular obligatòria per animals

3.- ESPECTACLES PÚBLICS AMB FOC I PIROTÈCNIA
Quina assegurança: Assegurança de responsabilitat civil per danys personals i/o materials
Qui cal assegurar: Organitzadors. Persones jurídiques i persones físiques
Què cal tenir en compte:
•
Concepte de tercers i de treballadors
•
R.C Locativa
•
Pòlissa per acte versus pòlissa anual
•
Instrucció Tècnica 18

4.- RESPONSABILITAT CIVIL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Quina assegurança: Assegurança de responsabilitat civil per incompliments de lleis, estatus, o
per actes o omissions negligents
Què cal assegurar: Membres de les juntes directives i personal amb càrrecs de direcció gerència
Objectes de l’assegurança:
•
Defensa de processos civils i penals
•
Fiances civils i penals
•
Indemnització en processos civils
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