Assegurances:
Responsabilitat Juntes Directives
ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE FINS UN
PRESSUPOST ANUAL DE 5.000.000 €

Antecedents
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Els membres de les juntes directives han d'exercir les seves funcions amb la
diligència d'un bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts i servir el càrrec
amb lleialtat
Com potser sabreu, la vostra responsabilitat neix en el Llibre III del Codi Civil, que
regula que tant els membres de les juntes directives com dels patronats responen
personalment dels danys que causin a l’entitat, socis o tercers per incompliment
de la llei, dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de les seves
funcions. Concretament, l’article 322-17 (Responsabilitats), indica que
1. Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’associació
per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en
l’exercici de llurs funcions.
2. L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser acordat, per majoria simple, per
l’assemblea general, que pot atorgar amb aquesta finalitat un mandat especial.
3. Un nombre d’associats que, conjuntament, representin almenys el 10% dels vots
socials o el percentatge superior o inferior que, si escau, estableixin els estatuts pot
exercir l’acció de responsabilitat, en interès de l’associació, en els casos següents:
a) Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per a acordar l’exercici de l’acció
de responsabilitat.
b) Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat.
c) Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de
l’adopció de l’acord.
4. L’acció de responsabilitat en interès de l’associació prescriu al cap de tres anys de
la data en què els responsables cessen en el càrrec.
5. L’acció de responsabilitat per danys a l’associació és independent de la que
correspongui als associats o a tercers per actes o omissions dels membres dels
òrgans de govern que hagin lesionat llurs drets o interessos. Aquesta acció prescriu al
cap de tres anys, comptats d’acord amb el que estableix l’article 121-23.
6. Si la responsabilitat a què fan referència els apartats 1 a 5 no es pot imputar a una
o més persones determinades, responen tots els membres de l’òrgan excepte els
següents:
a) Els que s’han oposat a l’acord i no han intervingut en la seva execució.
b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, sempre que
hagin fet tot el que era possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat
formalment en saber-ho.
7. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari.
En base a aquesta responsabilitat, un dels instruments que moltes entitats fan servir
per pal·liar els riscos que assumeixen els membres de les juntes directives i dels
patronats és la contractació d’una assegurança d'administradors i directius que
cobreix una part important de la seva responsabilitat.
A continuació, us exposem les condicions tècniques i econòmiques per a la vostra
ENTITAT.
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Responsabilitat d’Administradors
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Detallem tot seguit les condicions més rellevants de la nostra proposta
d’assegurança. Si necessiten més detalls o algun aclariment tenim a la vostra
disposició el condicionat general de l’oferta.
Descripció del risc assegurat
Prenedor
ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE
Principalment, persones físiques dels òrgans de govern: La definició
Assegurats
d’Assegurat és molt més àmplia, per tant, recomanem la lectura de la
definició d’Assegurat del condicionat adjunt.
Període d’efecte
Anual renovable
Condicions generals, cobertures, límits i franquícies
Objecte de l’assegurança
Pèrdues i despeses de defensa, derivades d’una reclamació presentada per primer cop durant el període
d’assegurança, contra una persona assegurada
Cobertures principals
Sublímits
Administradors i Directius de fet i de dret
Sense sublímit
Conjugues, parelles de fet, hereus d’Administradors i Directius
Sense sublímit
Representant legal d’Administradors i directius en cas d’incapacitació
Sense sublímit
Cobertura a persona física representant permanent d’una persona jurídica
Sense sublímit
administradora de la Societat
Cobertura a empleat codemandat juntament amb un Administrador o Directiu
Sense sublímit
Cobertura al Secretari, Vicesecretari i membres del comitè de riscos
Sense sublímit
Cobertura a advocats interns
Sense sublímit
Despeses d’investigació
Sense sublímit
Administradors i Directius en Entitats Filials
Sense sublímit
Despeses d’emergència
10% de la SSAA
Antics Administradors i Directius
120 mesos
Administradors i Directius en Entitats Externes
Sense sublímit
Cobertura a empleats per pràctiques laborals
Sense sublímit
Compra de Filials per par de la Direcció
30 dies
Despeses de Gestió de Crisis
100.000 €
Despeses de Relacions Públiques
300.000 €
Despeses de protecció de la Reputació
300.000 €
Despeses de constitució de Fiances Civils i Penals
Sense sublímit
Despeses d’Aval Concursal
100.000 €
Procediments d’Extradició
Sense sublímit
Despeses legals
Sense sublímit
60.000 € per
Despeses de Privació de Béns
assegurat
Multes i Sancions administratives
10.000 €
Responsabilitat del Fundador
50.000 €
Altres clàusules
El límit de responsabilitat constitueix la quantitat màxima coberta per la suma de totes les reclamacions
formulades per primera vegada durant l’anualitat.
Les cobertures exposades són una àmplia selecció de les incloses en el condicionat particular i general
del producte.
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Exclusions significatives
Actes u omissions il·lícits o fraudulents de les persones assegurades
Procediments incoats abans de la data d’efecte de la pòlissa
Danys personals i materials
Entitats filials o participades en situació de desequilibri patrimonial i/o fons negatius a la data d’efecte de
la pòlissa
Exclusió de RC professional
Durada de la cobertura
L’assegurança es contracta amb durada indefinida i renovació automàtica anual
excepte que una de las parts comuniqui l’anul·lació amb una anticipació mínima de 2
mesos a la data de venciment.
Retroactivitat
Il·limitada
Àmbit geogràfic
Mundial excepte Estats Units i Canadà.
Límits de responsabilitat i primes anuals
Límit de indemnització
Prima neta anual
Prima total anual
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300.000 €
300 €
318,45 €

Nota informativa
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La informació recollida en el present informe es privada i per l’ús exclusiu per
les entitats federades a la Federació d’Ateneus de Catalunya. Arç Cooperativa es
reserva els drets de propietat intel·lectual sobre el seu contingut i no permet a las
parts la publicació, modificació o difusió de la informació continguda sense la seva
expressa aprovació.
Aquest projecte ha estat elaborat sobre la base de la documentació facilitada per
la/les part/s interessada/es, Arç Cooperativa no assumirà errors derivats de
inexactituds u omissions en la informació disponible.
La present oferta ha estat proposada desprès de l’anàlisi objectiu de l’oferta de
diferents companyies asseguradores.
Arç Cooperativa manifesta estar al corrent de les seves obligacions professionals i en
particular en lo referent a la capacitat financera i subscripció d’assegurança de
Responsabilitat Civil Professional.

Contacte:
JAVIER GOMEZ
jgomez@arccoop.coop
Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL
c/ Casp, 43
08010 Barcelona
CIF: F58302001
Nº Registro Territorial de Cooperativas de Barcelona: BN-2171
Nº Registro Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: J-2670
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