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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE 

RESPONSABILITAT CIVIL D’ADMINISTRADORS I DIRECTIUS PER A LA FUNDACIÓ URV 

 

1.DEFINICIONS 

 Prenedor de l’assegurança: Fundació URV (en endavant també FURV). 

 Assegurat: Qualsevol persona física que sota la denominació de Conseller, 

Administrador, Director General, Gerent o qualsevol altra d’equivalent, hagi tingut o 

tingui la qualitat de membre de l’òrgan  de govern i administració de la Fundació o tingui 

poders que impliquin l’exercici de facultats de decisió o govern de la Fundació. 

De la mateixa manera, queden incloses en la definició d’assegurat: 

 Les persones físiques que hagin estat designades com a representants legals 

d’una persona jurídica mentre exerceixen les funcions d’Administrador o 

directiu  de la FURV 

 Els hereus, els marmessors, els drethavents o la massa hereditària de 

qualsevol assegurat mort, així com els representants legals o els drethavents 

de qualsevol Assegurat legalment incapacitat o insolvent, però únicament 

en relació amb la Reclamació que sigui conseqüència d’un Acte danyós 

comés per aquest Assegurat. 

 Qualsevol empleat passat, present o potencial de la FURV, però únicament 

en relació amb Reclamacions en Matèria Laboral. 

 Els liquidadors de la Fundació en els casos de dissolució voluntària de la 

mateixa. 

 Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes de la present pòlissa qualsevol 

persona física o jurídica diferent del prenedor de l’assegurança i de l’assegurat. 

 Sinistre: S’entén per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós, que 

causi un perjudici efectiu, avaluable individual i econòmicament, respecte a una persona 

o grup de persones, existint un nexe causal entre l’acció o omissió i el dany. 

 Data del sinistre: Es considerarà com a data del sinistre la data d’ocurrència del fet 

danyós causant del perjudici objecte de la reclamació. 

 Acte danyós: Tota acció o omissió duta a terme, suposadament duta a terme, intentada, 

o suposadament intentada, amb anterioritat o durant el període d’assegurança, per 

qualsevol assegurat en el desenvolupament del seu càrrec directiu, o per qualsevol afer 



 
 
 

 

2 
 

que s’al·legui contra qualsevol assegurat simplement per desenvolupar un càrrec 

directiu. 

 Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen 

part integrant de la pòlissa el Plec de clàusules administratives particulars i el present 

de prescripcions tècniques de responsabilitat civil d’administradors i directius que 

regeixen aquesta contractació. 

 Suma assegurada per sinistre i període d’assegurança: La quantitat que la companyia es 

compromet a pagar com a màxim per la suma de les indemnitzacions i costos accessoris 

derivats de danys ocorreguts en el curs d’un mateix període d’assegurança, amb 

independència de què els danys siguin imputables a un o varis sinistres, de tal manera 

que la suma assegurada es veurà reduïda en la seva quantia a mesura que es vagi 

consumint per un o varis sinistres al llarg del període assegurat. 

 

2. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA 

L’assegurador prendrà al seu càrrec les conseqüències pecuniàries de les responsabilitats que 

puguin resultar civilment responsable l’assegurat, persones físiques, conforme a Dret, pels 

Danys Patrimonials Primaris, ocasionats involuntàriament a l’Administració Pública i/o a Tercers 

per actes o errors o omissions basades en actes culposos pels assegurats en la seva condició 

d’autoritat, personal o representants de la FURV i que tinguin lloc exclusivament en l’exercici de 

les seves funcions com a tals, i sempre que intervingués culpa o negligència. 

Riscs coberts: 

Ampliant, modificant i derogant les condicions generals impreses per l'entitat adjudicatària que 

s’oposin o contradiguin al present Plec de prescripcions tècniques, que prevaldran sobre 

aquelles, es cobreix qualsevol responsabilitat dels assegurats que no estigui expressament 

exclosa dins de l'abast de l'apartat objecte de l'assegurança. 

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, es garantiran les següents responsabilitats de 

l’assegurat: 

 Responsabilitat civil dels administradors, directius o alts càrrecs de la FURV: 

L’assegurador pagarà els danys i perjudicis econòmics que, conforme a dret, tinguin que 

satisfer els administradors, directius o alts càrrecs de la FURV amb motiu de una 
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reclamació formulada en contra per primera vegada durant el període d’assegurança 

per actes dolosos de gestió negligent comesos en l’exercici al càrrec. 

 Desemborsament a la FURV: L’assegurador pagarà a la FURV la pèrdua derivada d’una 

reclamació formulada contra un administrador, directiu o alt càrrec per primera vegada 

durant el període d’assegurança per actes dolosos en gestió negligent, en casos de que 

la Fundació hagi indemnitzat al administrador. 

 Tota pèrdua en despeses  de defensa amb el límit d’indemnització del quadre de 

sublímits de reclamacions, despeses i anualitats.  

 Tota pèrdua en gerència de riscos amb el límit d’indemnització del quadre de sublímits 

de reclamacions, despeses i anualitats. 

 Fiances:  L’assegurador constituirà les fiances que imposin els jutges i tribunals als 

assegurats per atendre eventuals responsabilitats civils. Així mateix, l’assegurador 

pagarà les despeses i costos de manteniment d’aquelles fiances imposades als 

assegurats per garantir la seva llibertat provisional, amb motiu d’una reclamació coberta 

sota aquesta pòlissa amb el límit d’indemnització del quadre de sublímits de 

reclamacions, despeses i anualitats. 

 Noves societats filials: En cas de que, durant el període d’assegurança, la Fundació 

adquireixi o constitueixi una societat que reuneixi els requisits previstos en aquesta 

pòlissa per tenir la consideració de societat filial, la cobertura s’estendrà 

automàticament als administradors, directius i alts càrrecs d’aquesta filial. 

 Antics administradors, directius o alts càrrecs: Si aquesta pòlissa no es renoves per part 

de la FURV ni es substituís amb qualsevol altra assegurança que cobrís la responsabilitat 

civil d’administradors, directius o alts càrrecs, els assegurats que hagin cessat abans de 

la data de venciment de la pòlissa no renovada com administradors, directius o alts 

càrrecs de la FURV per causes diferents a inhabilitació, suspensió, acomiadament o 

destitució, disposaran de forma automàtica d’un període de descobriment de 72 mesos, 

efectius des de la data de venciment de la pòlissa no renovada. 

 Tota pèrdua per sancions administratives amb el límit d’indemnització del quadre de 

sublímits de reclamacions, despeses i anualitats. 

 Responsabilitat concursal dels administradors, directius o alts càrrecs de la FURV: 

L’assegurador pagarà l’import dels crèdits no percebuts per els creditors concursals de 

la FURV en la liquidació de la massa activa per a la qual el pagament va ser condemnat 
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als administradors, directius o alts càrrecs sempre que no hagués dolo en la generació o 

gravamen del estat de la insolvència de la Fundació. 

 Responsabilitat tributaria dels administradors, directius o alts càrrecs de la FURV: 

L’assegurador pagarà els imports que deuran de satisfer els administradors, directius o 

alts càrrecs de la FURV com a mitja de responsable subsidiari del deute tributari, 

involuntàriament, no hagués realitzat els actes necessaris que siguin de la seva obligació 

per al compliment de la normativa tributaria, haguessin consentit l’incompliment o 

haguessin adoptat acords que possibiliten infraccions. 

 Les despeses de publicitat aniran a càrrec del Assegurador. 

 Tota pèrdua en despeses de Restitució d’imatge per a cada persona assegurada amb el 

límit d’indemnització del quadre de sublímits de reclamacions, despeses i anualitats. 

 Tota pèrdua per despeses de privació de bens amb el límit d’indemnització del quadre 

de sublímits de reclamacions, despeses i anualitats. 

 Tota pèrdua en despeses d’extradició amb el límit d’indemnització del quadre de 

sublímits de reclamacions, despeses i anualitats. 

Riscs exclosos: 

Queden excloses les responsabilitats derivades de: 

 Responsabilitat professional: Basada en, relacionada amb, o com a conseqüència directa 

o indirecta de l'incompliment, la prestació o la falta de prestació per part de l'assegurat 

o de la societat assegurada, o en el seu cas, qualsevol societat participada de serveis 

professionals a tercers relacionats directament o indirectament amb les seves activitats. 

 Sancions i multes: Per sancions i multes de caràcter econòmic imposades per l’autoritat 

competent, així com per tributs o altres obligacions que no siguin la indemnització d’un 

perjudici causat a un tercer. 

 Danys a persones i/o béns: Basada en, relacionada amb o com a conseqüència directa o 

indirecta de: danys morals o trastorns emocionals (excepte per reclamacions en matèria 

laboral), lesions corporals, malaltia o defunció de persones, danys, destrucció, o pèrdua 

d’ús, de béns mobles, immobles o semovents, així com els perjudicis econòmics 

resultants directament d’aquests. 

 Circumstàncies anteriors: Basada en, relacionada amb, o com a conseqüència directa o 

indirecta de qualsevol fet, circumstància o situació que abans o en l’entrada en vigor 

d’aquesta pòlissa era coneguda per l'assegurat, la. societat assegurada o, en el seu cas, 
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la societat participada, i sempre i quan l'assegurat, la societat assegurada, o en el seu 

cas, la societat participada no pogués ignorar que tal fet o circumstància pogués donar 

lloc a una reclamació. 

 Reclamacions anteriors o pendents: Basada en, relacionada amb, o com a conseqüència 

directa o indirecta de, qualsevol reclamació extrajudicial, judici o un altre procediment 

pendent, o ordre, resolució o sentència dictada contra qualsevol assegurat en o abans 

de l’entrada en vigor de la pòlissa, o qualsevol reclamació posterior basada en, 

relacionada amb, o com a conseqüència directa o indirecta dels mateixos fets, 

circumstàncies o situacions substancialment idèntiques a les que en aquesta se 

sustentin o al·leguin. 

 Mala fe o dol: Basada en, relacionada amb, o com a conseqüència, directa o indirecta 

de, qualsevol acte o omissió en què hagi intervingut mala fe o dol de l'assegurat, o de la 

infracció intencionada per l'assegurat de qualsevol legislació. No obstant, l’assegurador 

avançarà, a mesura que siguin incorregudes, les despeses de defensa o les despeses de 

representació legal fins que es reconegui, mitjançant una sentència judicial o laude 

arbitral o per declaració escrita del propi assegurat, la concurrència de mala fe, dol, o la 

intencionalitat de la infracció.  

 Contaminació: Basada en, relacionada amb, o com a conseqüència, directa o indirecta 

de, qualsevol reclamació per contaminació i en general per qualsevol reclamació en la 

qual s’al·legui escapament, fuga, dispersió, descarrega o alliberament de contaminants, 

així com qualsevol reclamació relacionada amb qualsevol tipus d’instrucció o sol·licitud 

per realitzar o controlar la neteja o tractament dels residus contaminants. 

S’admetran altres exclusions de risc normalment acceptades pels usos mercantils en aquest 

tipus d’assegurances. 

 

3. ÀMBIT TEMPORAL 

Es cobreixen de conformitat a la pòlissa, els danys reclamats a partir de les 00:00 del dia 25 de 

setembre de 2017 que se’n derivi mentre aquesta sigui vigent (incloses les pròrrogues) per a 

qualsevol fet ocorregut durant la vigència o amb anterioritat a la mateixa. 

Es considerarà com a data d’ocurrència d’un sinistre la del fet generador de la primera 

manifestació del dany. 
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Per data de reclamació s’entendrà: 

Aquella on s’inicia un procediment judicial o administratiu o bé la d’un requeriment formal i per 

escrit formulat contra l’assegurat o directament contra l’assegurador. 

Aquella on l’assegurat té coneixement, per primera vegada, de qualsevol tipus de circumstància 

o informacions segons les quals es pugui raonablement esperar una reclamació. 

 

4. ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial d’aquesta pòlissa és tot el món excepte USA i Canada. 

 

5. LÍMITS D’INDEMNITZACIÓ 

Límit per anualitat: 

El límit d’indemnització s’estableix en: 600.000,00 euros per sinistre i període d’assegurança. 

Sublímits per reclamacions i anualitats d’assegurança, incloent despeses: 

Despeses de Gerència de Riscs 250.000,00 € 

Sancions Administratives 100.000,00 € 

Responsabilitat Concursal Inclosa 

Inhabilitació Professional (màx. De 1.500 € al mes per un període de 

12 mesos. 

18.000,00 € 

Despeses de emergència 250.000,00 € 

Despeses de privatització de bens 150.000,00 € 

Responsabilitat per actuacions negligents Inclosa 

Responsabilitat per infraccions laborals Inclosa  

Despeses de restitució d’imatge 250.000,00 € 

Despeses d’extradició 250.000,00 € 

Responsabilitat Tributaria Inclosa 

Noves filials Inclosa 

Antics Administradors Inclosa 

Defensa Jurídica Inclosa 

Fiances i avals Inclosa 
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6. FRANQUÍCIA 

Sense franquícia.  
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