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Activitats

La pòlissa de responsabilitat
civil del Col·legi ja cobreix tots
els esports sense excepció
Per fi hem aconseguit que Mapfre doni cobertura a tots els esports en la pòlis-
sa de responsabilitat civil col·legial (RC) que tenim contractada des de fa anys.

ALÈXIA PÉREZ, gerent del Col·legi

La problemàtica s’arrossegava des de
feia molt de temps, durant el qual resul-
tava impossible o si més no molt difícil
renegociar la pòlissa per tal de donar
cobertura a les exclusions dels esports
considerats per la companyia com a
“merament perillosos”.

Aquesta llista absurda d’esports
perillosos, que avui encara ningú sap
d’on venia  ni quin criteri seguia, és el
següent: ràpel, barranquisme, descens,
exploració de cavernes, iniciació a
l’escalada vertical, rocòdroms artificials,
delfinoteràpia, tirolina, tir amb arc,
quads, alpinisme, submarinisme, bus-
seig, caiac, surf, equitació/equino-
teràpia, esquí, esquí aquàtic, surf de
neu i guerra de pintura o paintball.

Aquesta situació deixava en fals
molts dels col·legiats que es dediquen
professionalment a les activitats físiques

al medi natural, per la qual cosa havien
de contractar una nova pòlissa particu-
lar que els cobrís la seva activitat pro-
fessional, motiu suficient i justificat per
no voler-se col·legiar o estar descon-
tents amb els serveis del Col·legi. 

Com sabeu, la Llei 3/2008, de l’exer-
cici de les professions de l’esport, obliga
tots els llicenciats en EF/CAFE a
col·legiar-se si estan exercint la professió
en l’àmbit privat i a disposar d’una RC
professional. Però la mateixa norma tam-
bé exigeix al Col·legi a oferir una pòlissa
d’RC que cobreixi tota l’activitat profes-
sional dels seus col·legiats. Per tant, ja no
només era un tema moral el que s’havia
de resoldre envers els col·legiats que
quedaven desprotegits, sinó que s’havia
convertit en un tema legal. 

Una de les dificultats principals que
teníem era que la gestió de la pòlissa es

feia des del Consejo General de
Colegios, ja que es tractava d’una
pòlissa general que englobava tots els
col·legis autonòmics. 

El cas, però, és que després de
moltes gestions tècniques –i com no
costa d’imaginar, sense gaire bona pre-
disposició del Consejo–, l’any 2010
vam aconseguir disposar de la nostra
pròpia pòlissa d’RC. Malgrat el petit
increment econòmic que això ens su-
posava, ens permetria gestionar-la d’una
manera més àgil i eficient. I aquest és el
resultat. Després d’un any, hem pogut
alliberar d’aquest “llast” que arrossegà-
vem des de fa tant de temps.

I a partir del mes d’octubre de
2011, absolutament tots els esports i
les activitats disposen de cobertura de
responsabilitat civil, tal com estableix la
normativa actual d’assegurances.
Únicament per als “esports merament
perillosos” existirà un sublímit de
600.000 euros per sinistre i any, en
comptes de la quantitat d’1.800.000
euros que figura per a la resta.
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Dades i cobertures de l’actual pòlissa de RC del Col·legi
Companyia: MAPFRE Industrial
Cobertura: 1.800.000 per sinistre fins a 4.500.000 anuals.

600.000 per sinistre per als esports merament perillosos*

* Ràpel, barranquisme, descens de canyons, exploració de cavernes, iniciació a l’escalada vertical, rocòdroms artificials, delfinoteràpia, tirolina, tir amb arc,
quads, alpinisme, submarinisme, busseig, caiac, surf, equitació/equinoteràpia, esquí, esquí aquàtic, surf de neu i guerra de pintura o paintball.

Àmbit territorial: Espanya, Unió Europea i Andorra

Descripció:
Els danys corporals i/o materials causats a tercers, en les persones o béns (coses o animals), a conseqüència de l’exer-
cici de les seves funcions professionals, tant en horari laboral com fora d’aquest, inclusivament en dies festius, en el ben
entès que es trobi exercint la seva activitat com a professional de l’Activitat Física i l’Esport. Queda coberta l’RC com a
organitzador i/o promotor d’exhibicions, cursos, excursions, conferències, visites i d’altres. També queden coberts els
danys soferts per alumnes o causats per aquests a terceres persones, quan es trobin sota la custòdia o tutela de
l’Assegurat (sempre que aquests danys tinguin la seva causa en una acció o omissió culposa o negligent de l’Assegurat).

Condicions especials que cal destacar:
• Queda coberta l’RC dels llicenciats quan aquests imparteixin classes als alumnes de primària.
• Queden emparades les reclamacions als col·legiats encara que aquests desenvolupin la seva activitat en règim de

col·laboració, és a dir, encara que no tinguin un contracte laboral.

Recull normatiu pel que fa a les assegurances
LLEI 3/2008, DE L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT

Article 11. Assegurança de responsabilitat civil

1.L’exercici de les professions regulades per aquesta llei requereix la contractació prèvia d’una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals, d’acord
amb el que estableix l’article 9 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
S’han d’establir per reglament els continguts mínims de les pòlisses de responsabilitat civil.

2.Els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir que tots els col·legiats compleixen l’obligació
legal de contractar una assegurança de responsabilitat civil.

DECRET 58/2010, DE 4 DE MAIG, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA

Disposicions addicionals
Segona. Assegurament de les activitats esportives

Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest
Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el
risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i
150.000,00 euros per víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants
i d’altres intervinents.

Tercera. Assegurança dels professionals esportius

El contingut mínim de les pòlisses de responsabilitat civil que han de contractar els professionals de l’esport regulats en la Llei
3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, serà de 150.000,00 euros.

DECRET 53/2003, DE LES ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Article 7. Obligacions
7.1 Les persones o entitats previstes a l’article 6 han de complir, a més del que estableix la resta de normativa que els és d’apli-
cació, les obligacions següents:

b) Tenir contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les
activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.

                           


