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LES ASSEGURANCES
QUÈ DIU LA NORMATIVA?
L’article 15 de la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, tracta la responsabilitat de les associacions i estableix que:
«1. Les associacions inscrites responen de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs.
2. Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

3. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació i les altres persones que actuïn en nom i representació de l’associació han de respondre davant d’aquesta, davant dels
associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.
4. Les persones a les quals es refereix l’apartat anterior han de respondre civilment i administrativament pels actes i les omissions realitzats en l’exercici de les seves funcions, i pels
acords que hagin votat, davant tercers, a l’associació i als associats.
5. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i representació, tots han de respondre solidàriament pels actes i les omissions a què es
refereixen els apartats 3 i 4 d’aquest article, llevat que puguin acreditar que no han participat
en la seva aprovació i execució o que s’hi van oposar expressament.»

TIPUS D’ASSEGURANCES
És recomanable, i generalment obligatori, que les entitats disposin d’assegurances diferents,
com la de responsabilitat civil i/o patrimonial, l’assegurança d’accidents, la de responsabilitat
de juntes directives i la de voluntariat, en el cas de disposar de persones voluntàries.
Les assegurances es poden contractar en qualsevol moment i, generalment, es renoven per
any natural. A l’hora de contractar-les, s’ha de veure que no tenguin franquícies elevades i
que cobreixin tota l’activitat de l’entitat.
DE RESPONSABILITAT CIVIL I/O PATRIMONIAL
És l’assegurança més bàsica i, tot i que no és una assegurança obligatòria en tots els àmbits,
s’aconsella tenir-la per prevenir riscos, ja que garanteix les conseqüències econòmiques
(indemnitzacions) per danys i/o perjudicis corporals i materials causats a terceres persones
per part de la persona assegurada en l’exercici de l’activitat. Pot incloure el pagament de costes judicials.
L’assegurança de responsabilitat civil és la més important i ve marcada per la normativa sectorial. Per exemple, en el cas de ser una entitat del lleure, vendrà establerta pel decret del
lleure.
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La cobertura mínima que ha de tenir l’assegurança de responsabilitat civil depèn de l’àmbit
d’actuació de cada entitat i, molt sovint, està recollit en la normativa que regula l’activitat. Per
exemple, per a entitats que organitzen activitats de lleure educatiu amb menors d’edat es demana que l’assegurança de responsabilitat civil cobreixi, com a mínim, 300.000 euros per víctima en cas de mort i 1.200.000 euros en cas de sinistre (Decret 23/2018).

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ÉS OBLIGATÒRIA
PER A:
ENTITATS DE VOLUNTARIAT
ENTITATS DE LLEURE QUE FAN ACTIVITATS

D’ACCIDENTS
Una altra assegurança habitual en entitats sense ànim de lucre és la d’accidents. És molt comuna, tot i que no sempre és obligatòria. Aquest tipus d’assegurança normalment cobreix l’assistència sanitària, la mort, la invalidesa permanent i temporal i altres despeses d’assistència mèdica a la persona assegurada.
La normativa autonòmica (Decret 23/2018) estableix que, en el cas que l’entitat organitzi activitats d’oci infantil i juvenil, ha de tenir contractada una assegurança d’accidents que cobreixi
les persones participants executores (monitors, persones voluntàries, en pràctiques, directors...).
L’assegurança ha de tenir les cobertures següents: per despeses d’assistència sanitària, un
mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un
mínim de 6.500 euros

L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS ÉS OBLIGATÒRIA PER A:
ENTITATS DE VOLUNTARIAT
ENTITATS DE LLEURE QUE FAN ACTIVITATS
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DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A JUNTES DIRECTIVES
L’assegurança de responsabilitat civil de juntes directives cobreix les possibles despeses i
indemnitzacions davant de reclamacions provocades en l’exercici de les funcions. Habitualment cobreix despeses de defensa i de restitució d’imatge, indemnització per danys i perjudicis derivats d’errades de gestió, multes administratives legalment assegurables i la responsabilitat per pràctiques laborals incorrectes.
No és molt habitual en l’àmbit de les entitats sense ànim de lucre, però convé saber que
existeix.
Llevat que els estatuts de l’entitat no especifiquin una altra cosa, i no es tengui aquesta assegurança específica, les persones de la junta directiva han de respondre, de manera solidària,
amb el seu patrimoni personal.
Respondre de manera solidària vol dir que la totalitat de membres de la junta han de pagar
el deute, la sanció o el greuge ocasionat de manera conjunta i indistinta, sense perjudici que
posteriorment es puguin fer reclamacions entre ells.
Quan la responsabilitat no es pugui imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern i
representació, totes les persones associades han de respondre solidàriament pels actes i
les omissions objecte de reclamació, llevat que puguin acreditar que no participaren en la
decisió o execució que va motivar el greuge o que s’hi varen oposar.
DE VOLUNTARIAT
És obligatori que les persones voluntàries estiguin assegurades pels riscs a què poden estar
exposades a l’hora de fer l’acció de voluntariat, incloses possibles responsabilitats civils a terceres persones. És un dret reconegut en la llei estatal i també en l’autonòmica.
L’assegurança de voluntariat cobreix els riscos derivats de l’activitat que du a terme una persona voluntària i preveu cobertures de responsabilitat civil i d’accidents. És una assegurança integrada per dues pòlisses.
La Llei no determina les quantitats de cobertura mínima. Aquesta cobertura depèn
de l’àmbit d’actuació de l’entitat i del risc a què està sotmesa la persona voluntària en funció
de l’activitat que du a terme. Per tant, per saber les quantitats mínimes que ha d’establir cada entitat, cal consultar les normatives específiques a què estigui sotmesa.
EXEMPLES:
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ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA
OBJECTE I COBERTURA
A l’hora de subscriure una pòlissa/contracte d’assegurança és convenient parar atenció als
detalls i assegurar-nos que totes les activitats que desenvolupa la nostra entitat i totes aquelles actuacions que faran les persones voluntàries quedin ben recollides. Així evitarem matisos posteriors d’interpretació de la companyia asseguradora davant possibles accidents. Durant la vigència del contracte s’ha de comunicar a la companyia d’assegurances qualsevol circumstància que pugui agreujar la valoració del risc (per exemple: desenvolupament d’activitats perilloses, esports d’aventura, etc.).
FRANQUÍCIA
Per abaratir el cost de la pòlissa es pot acordar una franquícia. La franquícia és una quantitat
estipulada amb la companyia d’assegurances que, en cas d’accident, funciona de la manera
següent: l’entitat fa front als imports fins a l’import fixat (franquícia) i la companyia asseguradora respon a partir d’aquest import.
ÀMBIT TERRITORIAL
Hem de tenir en compte l’àmbit territorial establert en el contracte, en especial aquelles entitats que tenen persones voluntàries desplaçades fora d’Espanya. En aquests casos, i especialment fora de la Unió Europea, pot ser convenient contractar assegurances específiques del
tipus multiassistència en viatges.
ASSEGURANÇA DE COL·LECTIUS
En contractes per cobrir un determinat nombre de persones, de vegades no cal determinar
per endavant qui són aquestes persones, fixant amb la companyia asseguradora un mecanisme d’inclusió de les persones beneficiàries per part de l’entitat. És a dir, es pot mantenir
oberta aquesta assegurança de forma permanent per a un nombre de beneficiaris donant
d’alta i de baixa diferents persones segons hagin d’estar o no incloses i cobertes per l’assegurança.
MENORS D’EDAT
És molt important tenir present que, si la persona assegurada és menor d’edat o està legalment incapacitada, és necessària, sempre i en tot cas, l’autorització per escrit dels representants legals.

DADES I DOCUMENTS D’INTERÈS
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut:
https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/
decret_232018_de_6_de_juliol_pel_qual_es_desplega_parcialment_la_llei_102006_de_26_de_juliol_integral_de_la_joventut/
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