
 
Sap què cobreix la seva assegurança de 

Responsabilitat Civil Professional? 

Cada vegada som més conscients que vivim en una societat tecnificada i més complexa. Els 

nivells de seguretat augmenten, així com les responsabilitats en certs sectors 

professionals. Tot això obliga a una adaptació per part de les assegurances i una posada al 

dia de les cobertures perquè responguin a aquestes necessitats que exigeix tant la 

societat, com l'administració. 

 

A més, les possibilitats i la consciència de reclamació estan a l'ordre del dia i a l'abast de 

tothom. Això fa que el professional tingui sempre present la seva responsabilitat i les 

conseqüències que aquesta comporta. 

Podem delegar atribucions, funcions i tasques però no responsabilitat 
 

En termes generals definirem la Responsabilitat Civil com aquella que correspon a una persona 

pels danys causats a una tercera a conseqüència d'una acció o omissió culposa o 

negligent derivats de la prestació d'un servei propi de l'exercici de la seva activitat professional 

(art. 1.902 C. c.). 

 

Això implica que qualsevol associat que estigui exercint la seva professió dins del seu àmbit 

competencial ha de tenir present que legalment està obligat a reparar el dany causat a un tercer per 

error o negligència professional i, per tant, a cobrir la seva activitat professional mitjançant una 

assegurança de Responsabilitat Civil. 

 

D'altra banda, la Llei de Societats Professionals obliga a les societats professionals a disposar d'una 

assegurança que cobreixi la responsabilitat en la qual aquestes puguin incórrer en l'exercici de 

l'activitat o activitats que constitueixen el seu objecte social.  
 

 

Què ha de cobrir una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?  
 

L’assegurança cobreix la Responsabilitat Civil de l’assegurat en raó de: 

 

Negligència o omissió professional 

Actes professionals incorrectes 

Etc. 

 

Ha d'incloure també els danys patrimonials primaris ocasionats involuntàriament a tercers com 

a conseqüència d'actes negligents, errors o omissions professionals que es derivin de l'exercici de 

la professió, tal com ho reguli la llei i les altres disposicions legals posteriors, així com per la 

jurisprudència establerta per aquest efecte. 

 

A més, ha de quedar coberta en la pòlissa la cobertura de despeses de defensa, quan la 

Responsabilitat Civil estigui emparada per la pòlissa. 

Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona - Tels.: 932 954 300 / 662 991 085 -  www.mutua-enginyers.com 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
http://www.mutua-ingenieros.com/
http://www.mutua-ingenieros.com/
http://www.mutua-ingenieros.com/


 
És molt important l'assegurança per a possibles Atacs Cibernètics. És una cobertura 

contra amenaces intangibles com a possibles riscos cibernètics actuals, donant cobertura 

tant als danys propis que pugui sofrir l'empresa assegurada, com els perjudicis econòmic 

que puguin causar a tercers. 

http://blog.serpreco.com/cat/quina-polissa-ciberrisc-et-conve/ 

L‘Associació d'arqueòlegs de Catalunya posa a la seva disposició a través de Serpreco S.A. (la 

corredoria del Grup la Mútua dels Enginyers), una pòlissa col·lectiva amb diferents modalitats en 

funció de les seves necessitats a cobrir. 

  

R.C. General :              150.000,00€ per reclamació i anualitat per assegurat. 

R.C. Patronal:                 150.000,00€ per reclamació i anualitat per assegurat. 

Despeses de defensa:              15.000,00€ per reclamació i anualitat per assegurat.    

Inhabilitació professional:       18.000€ (màx.1.000€/mes. Màxim 18 mesos) 

Deshonestedat treballadors:   20.000€ per reclamació i anualitat per assegurat. 

Pèrdua de documents:             60.000€ per reclamació i anualitat per assegurat. 

Protecció de dades:                  30.000€ per reclamació i anualitat per assegurat. 

 
 

La nostra feina consisteix en informar i aconseguir que vostè i la seva família tinguin el seu benestar 

social tranquil. Per això, la Mútua ha posat també al seu abast una sèrie de cobertures que pot 

contractar depenent la seva situació. 

 

Atenem les necessitats que cada col·legiat necessiti davant de possibles successos que puguin tenir 

impacte al llarg de la vida: accidents, malaltia, maternitat, baixa laboral, desocupació, jubilació, 

defunció i incapacitat. 

Prestació Accidents 
300.000€ en cas de mort o invalidesa +  1.500€ en despeses mèdiques.    

En cas d’accident. Aprox 27 € / mes 

Prestació Renda d’Invalidesa 

Permanent Absoluta i Total  
Capital de 1.500 € /mes - Edat 40 anys- 23,67 € / mes fins els 67 anys 

Prestació Renda d’Invalidesa 

Permanent Absoluta i Total 
Capital de 1.500 € /mes - Edat 31 anys- 11,23 € / mes fins els 67 anys  

Baixa Laboral (autònoms) 
Capital de 1.500 € / mes amb una franquícia de 15 dies - Edat 40 anys - 

32,69 € / mes 
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Si desitja tenir més informació, pot posar-se en contacte amb l´Associació o directament amb 

nosaltres: 

        *Corredoria d’assegurances Serpreco: amingote@mutua-inginyers.com o mpla@mutua-enginyers.com 

 

 www.serpreco.com | blog.serpreco.com | www.elblogdelaingenieria.com 

Les assegurances d'altres entitats asseguradores tenen la intermediació de SERPRECO Corredoria d'Assegurances, SA, corredoria 

vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF A-58852518. Inscrita al Registre 

Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, fulla 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades. 

Inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels 

seus Alts Càrrecs, d'acord amb la Llei 26/2006. 
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