
Ajuntament de Vic

SOLUCIONS

ASSEGURADORES

PER ENTITATS I 

ASSOCIACIONS



LLEI SOLUCIÓ 
ASSEGURADORA



Llei d’espectacles 
Decret 111/2010

Responsabilitat 
Civil per activitat 
de les entitats (1)



Decret del 
lleure 

276/2016

Assegurança de 
responsabilitat 

civil i accidents (2)



Article 54.5 del Decret 
102/21010 de 3 d’agost 

d’autonomia dels 
centres educatius

Responsabilitat civil per 
entitats i associacions 

que organitzin actes en 
espais públics educatius 

(3)



Llei 25/2015 del 
voluntariat i el 

foment del 
associacionisme

Responsabilitat 
civil i accidents per 
entitats amb pla de 

voluntariat (4)



Llibre III del 
Codi Civil

Responsabilitat civil 
per juntes directives 

d’entitats sense 
ànim de lucre (5)



Capital 
assegurat en 

funció del lloc 
i l’aforament

És aconsellable 
fer pòlisses per 

les activitats 
anuals

Les pòlisses per 
un acte són molt 

cares

Es poden fer 
ampliacions puntuals 
si el capital anual és 

insuficient

Es poden emetre 
certificats per les 
administracions 

que us ho 
demanin

LLEI D’ESPECTACLES



Responsabilitat civil
1.200.000 €

Per usuaris i monitors 
accidents: 

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 nostres 
pòlisses 

d’accidents són 
innominades

Es poden emetre 
certificats per les 
administracions 

que us ho 
demanin

Decret del lleure 276/2016



Obligatorietat de 
fer una pòlissa 

d'assegurances 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

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



Obligatorietat de fer 
una pòlissa 

d'assegurances de 
responsabilitat civil i 

accidents pels 
voluntaris

És aconsellable fer 
pòlisses per les 

activitats anuals i 
incloure dins als 

voluntaris

Les pòlisses per 
una activitat són 

molt cares

Només per 
entitats i 

associacions que 
desenvolupin un 

pla de voluntariat

Es poden emetre 
certificats per les 
administracions 

que us ho 
demanin

Llei 25/2015 del voluntariat i 
el foment del associacionisme



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.

El cost pactat per 
Arç per aquestes 

pòlisses és de 335 
€ per entitat / 

associació

Es poden 
estudiar 

contractacions 
col·lectives per 

reduir preus

Llibre III del codi civil



Annex per l'ús de locals propietat de l’Ajuntament de 
Vic cedits a associacions (1)

•Pòlissa de responsabilitat civil sense capital concret

•Altres pòlisses si existeix normativa vigent per activitats amb 
menors

Què demana 
l’Ajuntament ?

•Cal fer una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura locativa 

•No existeix cap normativa vigent que obligui a cap tipus 
d’assegurances especial per activitats amb infants excepte en 
activitats de lleure

Comentaris

•Recomanem no contractar pòlisses per acta. Sí contractar pòlisses 
per totes les activitat anuals que l'associació fa durant l’any

•Que els socis tinguin la consideració de tercers

•Capital mínim aconsellable de 300.000 euros 

Consells



Annex per l'ús de locals propietat de l’Ajuntament de 

Vic cedits a associacions (2)

• Pòlissa de responsabilitat civil 

• Altres pòlisses si existeix normativa vigent per 
activitats concretes

Cessió de 
l’espai per 

part de 
l’associació

• Cal demanar que la pòlissa de responsabilitat civil 
de l’entitat a qui es cedeix inclogui cobertura 
locativa 

• Les úniques activitats en les quals cal una 
assegurança de responsabilitat civil obligatòria són 
les de lleure, les de foc i les que es fan amb bous

Comentaris


