
 

AVANTATGES DE CONTRACTAR LES ASSEGURANCES  

D'ASSOCIACIONS 

 

1. Donem una definició d’ASSEGURAT molt àmplia, que inclou els 

treballadors, personal contractat, personal en pràctica i / o en formació i 

voluntaris; així com tècnics en plantilla. 

2. Els socis i voluntaris tenen consideració de tercers. 

3. La cobertura és tant dins com fora del propi domicili de l'associació. 

4. S'inclou expressament l'organització d'esdeveniments: festes, concerts, 

espectacles teatrals i altres actes propis de l'associació. 

5. Es cobreix la realització de viatges amb motiu de la participació en 

congressos, exposicions i fires; compresos els treballs de muntatge i / o 

desmuntatge dels estands, així com excursions, visites, viatges d'esplai i 

activitats d'oci i temps lliure. 

6. Es cobreix les reclamacions pel subministrament dels aliments i begudes, 

tant en les instal·lacions de l'associació com fora d'elles. 

7. Es cobreix la propietat o ús d'instal·lacions recreatives, esportives o 

altres instal·lacions socials, fins i tot per tercers. 

8. Cobrim els danys als edificis i instal·lacions cedides o llogats a l'assegurat 

per realitzar la seva activitat. 

9. Responsabilitat civil patronal. 

10.Es cobreix la responsabilitat subsidiària per actes que efectuen o prestin 

tercers mitjançant contracte o per delegació de l'assegurat, qualsevol 

tipus d'obres, serveis i similars, així com treballs de manteniment 

d'instal·lacions, organització d'actes públics, explotació de restaurants, 

piscines o saunes i altres de característiques semblants. 

11.A més, en el cas que aquesta delegació tingui caràcter gratuït la 

companyia s'entendrà que la responsabilitat és directa i no subsidiària. 

12.Inclusió de la responsabilitat civil per protecció de dades i sancions, fins a 

60.000 € màxim per sinistre i any amb franquícia de 1.500€ 

13.Es cobreix no només la defensa i la constitució de fiances civils, també 

les penals. 



 

14.Àmbit territorial: UNIÓ EUROPEA amb reclamacions a Espanya i / o sota 

la Legislació Espanyola 

15.Capital assegurat a partir de 150.000€ 

16.Franquícies de caràcter general de 200 €, i de protecció de dades, 1.500€ 

17.A més, opcionalment, pot cobrir la responsabilitat dels administradors i 

directius de l'associació, per errors de gestió que puguin perjudicar a 

tercers, els socis o a la pròpia associació. 

 

 

Nota: Quan els esdeveniments es realitzen en un local tancat 

l'aforament o el nombre màxim d'assistents no podrà ser superior a 

1.500 persones. 

 

• Exclosos clubs de turisme actiu, d'esquí, d'hípica, ciclistes, 

puenting, submarinisme; així com esports aeris i / o vehicles a 

motor (veure el següent enllaç: 

https://urquiabas.com/seguro/turismo-activo-deportes-de-

aventura/) 

 

• Quedaran sempre excloses les reclamacions per danys derivats de 

l'ús de focs artificials i organització d'espectacles taurins. 

 

• S'exclouen els danys als béns confiats a l'assegurat per realitzar 

amb ells un treball. 

 

• S'exclouen les activitats no previstes en els estatuts. 


