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Dades de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial i civil  
(número 43431550)       
  
  
  
Prenedora de l’assegurança :  Direcció general del Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya (NIF: S-0811001-G).   
  
Assegurador :  Zurich España Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. (NIF: A-28360527).  
 
Objecte de l’assegurança :  Cobrir les conseqüències econòmiques  derivades 

  de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons 
la normativa legal vigent,  correspongui directament  
mancomunada, solidària o subsidiària als diversos 
Departaments de la Generalitat de Catalunya per 
danys corporals i materials, les seves 
conseqüències directes i els perjudicis econòmics 
purs, causats per acció o omissió a terceres 
persones durant l’exercici de la seva activitat així 
com a la Responsabilitat Civil Professional.(*)  

  
Assegurats :  Els Departaments de la Generalitat de Catalunya i 

els seus representants i empleats, en l’exercici de 
les seves funcions.    

    
Durada :    Anual. Prorrogable.    
Data d’efecte :  Les 0 hores de l’1 de març de 2009.  
Data de venciment : Les 24 hores del 28 de febrer de 2010. (**) 
 
Riscs opcionals acceptats :                     Responsabilitats derivades de la insuficiència de 
                                                                medis per a la prestació del servei públic. 
                                                                Perjudicis econòmics purs derivats de l’aplicació de 
                                                                la legislació sobre expropiació forçosa. 
                                                                Danys derivats de l’assetjament moral reconeguts  
                                                                per sentència judicial ferma.  
  
Límits d’indemnització :  Amb les millores presentades per l’asseguradora 
                                                                 són: 
                                                                  - Per sinistre: 1.500.000 euros. 
                                                                  - Límit anual: 30.000.000 euros. 
 
Franquícia :                                             Cap 
  
Àmbit temporal de la cobertura :  Els danys ocorreguts a partir de l’1 de març de 2009 

i reclamats durant la vigència de la pòlissa o durant 
els dos anys posteriors al venciment o a la seva 

                                                                 rescissió, si fos el cas.   
* Veure prescripció segona del Plec de prescripcions tècniques 

**Pòlissa prorrogable anualment fins un màxim de dos anys (28 de febrer de 2011) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA 
PÓLISSA D'ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 1 CIVIL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
==================================================================== 

Primera.- DEFINICIONS 

Prenedor de l'asseguranva: Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

Assegurat: Tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, els seus representants, els 
seus empleats i dependents en l'exercici de les seves funcions o de la seva activitat 
professional per compte d'aquells, quedant exclosos els seus organismes autónoms, entitats 
gestores de la Seguretat Social, i les empreses públiques participades per la Generalitat de 
Catalunya. 

Tercers: Tindran la consideració de tercers als efectes de la present pólissa qualsevol 
persona física o jurídica diferent del prenedor de l'asseguranva i de l'assegurat. 

No obstant aixó, els assegurats tindran la consideració de tercer quan es tracti de danys 
causats entre assegurats en l'exercici de els seves funcions 

Sinistre: Ampliant en el precís les condicions generals impreses per l'assegurador, s'entén 
per sinistre la producció per acció o omissió d'un resultat danyós, que causi un perjudici 
efectiu, avaluable individual i económicament, respecte a una persona o grup de persones, 
existint un nexe causal entre l'acció o omissió i el dany. 

Data del sinistre: Es considerara com a data del sinistre la data d'ocurréncia del fet 
generador de la primera manifestació del dany 

En cas de sinistre produ"it per l'anul·lació administrativa o judicial d'actes o disposicions 
administratives, es considerara com a data del sinistre la de la notificació de la resolució 
administrativa ferma d'anul·lació de l'acte administratiu causant del perjudici o la de la 
sentencia judicial ferma. 

Dany: S'inclouen en aquest concepte els següents: 

1. Els danys corporals, incloent lesió, malaltia, danys psíquics i mort. 

2. Els danys materials. Es consideren danys materials el menyscabament, 
deteriorament, destrucció, alteració, pérdua i desaparició d'una cosa o substancia, 

,.---e ;-....... així com també la lesió física ocasionada als animals. 

ti'· . . Els perjudicis conseqOéncia d'un dany material i/o corporal previ cobert per la 
:;:. • 1 .. 31 ..• · . ·:-y;:.. . pólissa. 
:; 1 ; 
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4. Els perjudicis económics purs, que no siguin conseqüencia d'un dany material i/o 
corporal previ. 

Pólissa: El document que conté les condicions reguladores de l'asseguran9a. Formen part 
integrant de la pólissa el plec de clausules administratives particulars i el present de 
prescripcions técniques de responsabilitat patrimonial i civil que regeixen aquesta 
contractació. 

Responsabilitat: D'acord amb els termes i condicions establerts al present plec, la cobertura 
s'estendra a: 

- Responsabilitat Civil : Derivada deis actes u omissions no dolosos que ocasionin 
danys a tercers, conforme a la regulació establerta al Dret Privat. 

- Responsabilitat Patrimonial de I'Administració Pública: aquella atribu'ida a 
I'Administració segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (modificada per la Llei 
4/1999, de 14 de gener). És a dir, l'atribu'ia per l'ordenament jurídic a I'Administració per 
aquells danys produ'its al particular com a conseqüéncia del funcionament normal o anormal 
deis serveis públics, amb l'exclusió deis supósits de for9a majar. 

En qualsevol cas, el dany al·legat haura de ser efectiu, avaluable económicament 
individualitzat en relació amb una persona o grup de persones. 

Segona.- OBJECTE DE L'ASSEGURANCA 

Consisteix en la contractació per part de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, com a prenedora, d'una pólissa d'assegurances que garanteixi les 
conseqüencies económiques derivades de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la 
normativa legal vigent, correspongui directament, mancomunada, solidaria o subsidiaria als 
diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, per danys corporals i materials i les 
seves conseqüencies directes, així com els perjudicis económics purs, no conseqüéncia de 
danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant 
l'exercici de la seva activitat, així com la Responsabilitat Civil Professional. 

L'assegurador indemnitzara a l'assegurat amb les condicions, exclusions, límits termes 
d'aquest plec, les responsabilitats següents: 

..... ,-··-··-- . 
·a)··,Jmposades a la Generalitat per ministeri de la Llei, tant si la normativa jurídica esta .. en vigor a la presa d'efecte de la pólissa o ho esta durant la vigencia de la mateixa. 

1 • • • 
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b) Que corresponguin a l'assegurat en l'exercici de la seva activitat administrativa, així 
com en l'explotació, ús i utilització deis miijans materials i patrimonials, amb 
independencia del títol jurídic que ostenti. 

e) Derivadas del normal o anormal funcionament del servei públic prestat. 

Tercera.- RISCS COBERTS 

Ampliant, modificant i derogant les condicions generals impreses per l'entitat adjudicataria 
que s'oposin o contradiguin al present plec de prescripcions técniques, que prevaldran sobre 
aquelles, es cobreix qualsevol responsabilitat patrimonial i civil de l'assegurat que no estigui 
expressament exclosa dins de l'abast de l'apartat objecte de l'asseguranc;a. 

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, es garantiran les responsabilitats de l'assegurat 
següents: 

1. Les derivades deis actes administratius, de qualsevol deis seus agents i funcionaris, 
órgans i serveis (excloent els de caracter normatiu). 

2. Les derivades de l'actuació material deis serveis públics prestats. 

3. Les derivades de l'estat de conservació i manteniment de les diferents instal·lacions i 
mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l'assegurat, qualsevol que sigui el 
seu títol, pel correcte desenvolupament de la seva activitat. 

4. Les derivades d'incendi, explosió, fums, aigües, gases, olors, vapor i enfonsament 
del terreny. 

5. Les derivades de la seva qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari de béns, 
mobles o immobles, així com la responsabilitat patrimonial i civil davant deis 
propietaris deis béns immobles que ocupin en régim d'arrendament o en virtut de 
qualsevol altre títol. 

6. Les derivades de la condició de promotor o constructor d'obra nova, d'obres de 
manteniment, reparació, ampliació o reforma d'edificacions o instaHacions ja 
existents. 

7. Les derivades de l'obligació del control sanitari deis aliments durant la seva 
manipulació, venda i distribució . 

. ', 
á:-\!,es derivades del Servei de Vigilancia i Seguretat, fins i tot quan comprengui l'ús 

d\armament. 

1 
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9. Les derivades de treballs realitzats per l'assegurat o per compte d'ell per 
adjudicataris, concessionaris, contractistes o subcontractistes, en detecte, en excés o 
en forma mancomunada, solidaria o subsidiaria a les coberturas d'asseguran<;a de 
responsabilitat civil subscritas per aquests. 

1 O. Les derivades de l'ús d'armament de foc, així com deis mitjans de repressió utilitzats 
per les forces de seguretat dependents de l'assegurat. 

11. La derivada del transport de mercaderies i béns en general de mitjans terrestres 
incloent les operacions de carrega i descarrega. S'inclou la responsabilitat de 
l'assegurat per la contractació d'empreses transportistas pel transport de béns 
propietat o sota lloguer o dipósit de l'assegurat, així com pels danys que els 
esmentats béns puguin causar durant el seu transport. S'exclou el transport de 
mercaderies explosives, inflamables i/o toxiques. 

12. Responsabilitat en qué pugui incórrer la Generalitat de Catalunya, per la divulgació o 
publicació de noticies, informacions, comentaris, anuncis o publicitat, que tinguin com 
a conseqüéncia danys o perjudicis materials acreditats, així com perjudicis morals, 
sempre que transcendeixin o repercuteixin en l'esfera patrimonial del perjudicat. 

13. Les derivades deis danys causats a béns de tercers fins i tot quan es trobin sota la 
cura, control o custodia de l'assegurat. Aquesta cobertura actuara en defecte o en 
excés de qualsevol altra pólissa valida i cobrable subscrita per l'assegurat. 

14. Les derivades de l'ús de vehicles a motor per danys a tercers o a persones que per la 
seva vinculació amb l'assegurat no pugui incloure'ls en la pólissa de l'asseguran<;a 
obligatoria i/o voluntaria d'automóbils estesa per la cobertura del vehicle causant del 
dany. 

15. Les derivades de la condició de patró o empleat de l'assegurat, davant deis seus 
dependents i assalariats, tant si són funcionaris o no. 

S'entendra per tal quan els danys i perjudicis indemnitzables per aquesta pólissa 
siguin imputables a títol de Responsabi litat a I'Assegurat, en qualitat d'empresari, 
pels accidents de treball patits pels treballadors arrel d'un accident (fet generador) 
ocorregut durant l'execució deis treballs propis de l'activitat assegurada, en quant 
sigui legal i reglamentariament assegurable. 
Als efectes de la cobertura d'aquest contracte tindran la consideració de treballadors: 

• J : . 

·' 
' \ 

1 
¡ 

1 
1 

1 

• 

• 

• 

Els assalariats de I'Assegurat inclosos en nómina i donats d'alta a la 
Seguretat Social. 
Els treballadors amb relacions de treball temporal o de duració 
determinada. 
Així com els contractats per empreses de Treball Temporal, i altre 
personal que, encara que no pertanyin a !'empresa assegurada, 
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participin en l'activitat objecte d'aquesta asseguranc;a i es trobin sota la 
dependencia de I'Assegurat. 

• Subsidiaria de contractistes i subcontractistes, propis o aliens, i el 
personal dependent de tots ells. 

16. Les derivadas deis danys que es puguin ocasionar a propietats del personal de 
l'assegurat. Aquesta cobertura actuara en detecte o en excés de qualsevol altra 
polissa valida i cobrable, subscrita per l'assegurat, sempre i quan la Generalitat de 
Catalunya sigui responsable. 

En cas de vehicles, aquesta garantía tindra efecte si aquest es troba en aparcaments 
dintre de recintes de tal forma que s'impedeixi la entrada i utilització per persones no 
autoritzades. No es concedeix la garantía als danys causats als vehicles com a 
conseqüencia de col·lisió entre ells. L'assegurador es fara carrec de la indemnització 
que correspongui únicament si no existeix cobertura per part d'altre asseguranc;a com 
incendi, robatori, danys propis, responsabilitat civil del causant deis danys, etc. 

17. La derivada de l'ús de maquinaria auto propulsada que no pot ser objecte 
d'asseguranc;a obligatoria i/o voluntaria de vehicles a motor. 

18. La responsabilitat professional deis empleats i tecnics de la Generalitat de Catalunya 
per danys exclusivament a tercers mentre exercitin llur funció de tals per a o per 
compte de l'assegurat. Aquesta cobertura actuara en defecte, en excés i/o en 
diferencia de condicions respecte d'altres assegurances, obligatorias o no, 
subscritas, bé a través deis respectius col·legis professionals, o en qualsevol altra 
forma. 

19. Per l'organització i/o participació en activitats culturals, artístiques, esportives i 
socials, així com eventuals responsabilitats mancomunadas, solidarias o subsidiarias 
per la participació en qualitat de patrocinador, o front a comissions de testes, inclosa 
la responsabilitat derivada deis toes d'artifici. 

20. Les derivadas de les accions deis interns de qualsevol centre, o bé de les accions 
deis menors sota tutela i/o sota la guarda i custodia de la Generalitat de Catalunya. 

Quarta.- RISCS EXCLOSOS 

__ excloses les responsabilitats derivadas de: ._, 
1. L'ús de vehicles a motor, sempre que no estiguin coberts en un altre apartat 

;r 1 d'aque)sta pólissa. 

2. Les q e hagin d'ésser objecte de cobertura mitjanc;ant asseguranc;a obligatoria . 
. , 

' 1 

Gran Vía de les Corts Catalanes, 635 
08010 Barcelona 
Teléfon 93 552 82 01 
Telefax 93 316 22 46 



mffi Generalitat de Catalunya 
WW Departament d 'Economia i Finances 

Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya 

3. L'explotació i gestió d'embarcacions i aeronaus. 

4. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva. 

5. Danys genétics. 

EXP.DGP.RA.04/08 

6. Danys per fets de guerra civil o internacional, moti o revolta popular, terrorisme, 
terratrémols i inundacions i d'altres esdeveniments extraordinaris. 

7. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes 
que regeixen les activitats objecte de l'asseguranc;a. 

8. Responsabilitat civil decennal dimanant de l'article 1.591 del Codi Civil , i responsabilitats 
exigides pels articles 17·1 a) i b) de la Llei d'ordenació de l'edificació. 

9. Multes, penalitzacions i sancions. 

10. Per obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no procedirien de 
no existir els mateixos. 

11. Per l'exercici de la capacitat legislativa i reglamentaria de la Generalitat. 

12. Respecte a la responsabilitat civil patronal s'exclouen: 

a) Qualsevol prestació que hagi d'ésser objecte de l'asseguranc;a obligatoria d'accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social , els quals en cap cas podra 
substituir. 

b) Les sancions de qualsevol tipus, tant les multes com els recarrecs en les 
indemnitzacions exigides per la legislació laboral. 

Les precedents exclusions es refereixen a tates les indemnitzacions o multes que 
siguin a carrec de l'assegurat, tant de forma directa com subsidiaria. 

e) La responsabilitat patrimonial i civil directa o subsidiaria derivada de l'incompliment 
de les lleis laborals i de previsió social tals com les referents a Seguretat Social , 
asseguranc;a d'accidents de treball, pagament de salaris i d'altres obligacions legals i 
pactades. 

. - <;!} Les reclamacions per les malalties professionals. 

É'. , , . 13. onsabilitat yatrimonial i civil les gestores de la Seguretat Social, 
' · autonoms 1 empreses publiques, arxr com la responsabrhtat crvrl drrecta 

a actuacions administratives cedides en régim de concessió o contracte a 
1 
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tercers. Respecte a aquestes últimes no s'aplicara l'exclusió si existeix una sentencia 
judicial imputant Responsabilitat a la Generalitat de Catalunya. 

14. Qualsevol reclamació derivada d'asbestosis. 

15. Danys causats a béns sobre els que estigui treballant l'assegurat, llevat d'aquells danys 
directes i immediats a les obres i instal·lacions en les que es trobin i/o estiguin exercint la 
seva activitat professional els empleats i técnics de la Generalitat de Catalunya, com 
autors del projecte o supervisió, mentre exercitin llur fundó, per a o per compte de 
l'assegurat. 

16. Amb respecte a la responsabilitat patrimonial i civil de danys patrimonials purs s'exclou: 

a) Perdua o foraviament de diners, signes pecuniaris i, en general, valors i efectes al 
portador o a l'ordre endossats en blanc. 

b) Reclamacions deriva des de danys morals que no transcendeixin a !'esfera 
patrimonial del perjudicat. 

e) Reclamacions presentadas davant tribunals estrangers; les derivades de la infracció 
o inobservan¡;:a del dret estranger; les derivades d'una activitat professional 
realitzada a l'estranger. 

d) Reclamacions derivades de sobrepassar pressupostos o credits; mediació o 
recomanació, tant a títol onerós com graturt, de negocis pecuniaris, d'immobles o 
d'altres transaccions comercials. 

e) Reclamacions per manques en caixa, errades en pagaments, infidelitat deis propis 
empleats de l'assegurat. 

f) Reclamacions per trencament del secret professional. 

g) Reclamacions derivades de l'activitat deis representants de l'assegurat fora de la 
Generalitat de Catalunya. 

h) Responsabilitat d'aquelles persones que no tinguin amb l'assegurat relació de 
dependencia laboral, encara quan actüin per i per compte d'ell , excepte la 
responsabilitat que li fos atribuible a la Generalitat per sentencia judicial. 

i) La responsabilitat directa deis autors deis delictes de calumnia, injúria o difamació i, 
·. · \ . D:sr;::- . '-.. també, la subsidiaria de la Generalitat de Catalunya per l'actuació de membres 

1 • ¡.·"::}' ·.: . polítics. 

, .. erjudicis económics purs derivats de la denegació o concessió de permisos o ¿: ld J ' : ' 1 f ' 

o. , . )·1hcéncies, de qualificacions urbanistiques i de contractes administratius. 

·\ .. , . G;;1;;;:¡¡¡at de .... 
"-.., /.·. r¡,.,, ;.1 ·er· d Eco onrr ·, f· t ·a·.cr:-:s 
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17. La contaminació del sól , les aigües i l'atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada, 
accidental i no prevista ni esperada per l'assegurat. 

Així mateix, resten exclosos els danys per contaminació medi ambiental gradual, 
entenent com a tal qualsevol descarrega, dispersió, vessadures o escapaments de fums, 
vapors, sutge, líquids, gasos o sólids, substancies residuals i d'altres contaminants o 
pol· lucionants, o substancies, sempre que es trobin en estat sólid líquid o gasós, sobre la 
superficie o penetrant dintre del sól, a l'atmosfera o aigua superficial o subterrania, que 
comen<;:a o acaba dintre d'un període de temps superior a 72 hores. 

18. La intervenció de la Policía Autónoma, per detencions o registres domiciliaris no ajustats 
a la llei. 

19. Danys a persones derivats de la transmissió de la Encefalopatia espongiforme bobina o 
síndrome de Creutzfeld-Jakob. 

Cinquena.- RISCS 1 GARANTIES OPCIONALS 

Els riscs i garanties descrits a continuació son opcionals pels licitadors, la seva acceptació 
formara part de l'oferta económica i és valorara d'acord amb els criteris establerts a la 
clausula onzena del plec de clausules administratives: 

1. Per danys derivats d'un acte administratiu normatiu degudament notificat i/o publicat. 

2. Per responsabil itats derivades del funcionament normal de l'administració, quan els 
danys siguin conseqüencia directa de la insuficiencia de medís per a la prestació del 
servei públic. 

3. Perjudicis económics purs derivats de l'aplicació de la legislació sobre expropiació 
for<;osa. 

4. Els danys derivats d'assetjament moral reconeguts per sentencia judicial terma. 

5. Per les despeses efectuades per I'Assegurat per tal de prevenir un dany (despeses de 
prevenció de danys) o per reparar els béns i instal·lacions causants deis danys 
(despeses de reparació) . 

. . 
, , , ... y ' . .. ............ 

/ . ,.. 'J 

/;.;: - . FIAN<;A 1 DEFENSA 

a sa judicial resta inclosa per al personal de la Generalitat de Catalunya, quedant 
exclosa la defensa judicial de la propia Generalitat, que correspondra al Gabinet Jurídic de la 

litat de Catalunya, mitjan<;ant els Lletrats de la lnstitució. 

Gran VI a de les Corts Catalanes, 635 
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El personal de la Generalitat podra bé acceptar la seva defensa per advocats de 
l'asseguradora adjudicataria o bé elegir el seu propi advocat amb un límit perla defensa de 
6.000 euros. 

L'assegurat prestara la seva col·laboració i atorgara els poders per a plets que siguin 
necessaris a favor deis procuradors designats. 

1. Queden compreses les garanties següents: 

a) La defensa processal de l'assegurat en els procediments jurídics de qualsevol tipus, 
inclosos els procediments criminals que se'n derivin, tot i després de liquidades les 
responsabilitats civils. 

b) La constitució de la fianc;a que en causa civil i criminal se'ls exigeixi per assegurar la 
seva llibertat provisional. 

e) La constitució de la totalitat de la fianc;a que en causa civil criminal els fos 
demanada com a garantía de les responsabilitats pecuniaries. 

d) El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, 
sobrevinguessin com a conseqüéncia de qualsevol procediment civil i criminal que els 
seguís. 

2. Alliberament de la despesa. La garantía de responsabilitat civil coberta per aquest 
contracte s'entén alliberada de qualsevol deducció per despeses judicials que com a 
conseqüéncia de la tramitació de l'expedient del sinistre s'hagi produrt quan aquelles 
despeses, sumades a la indemnització satisfeta, excedeixin de l'esmentada garantía. 

Setena.- ÁMBIT TEMPORAL 

Es cobreixen de conformitat a la pólissa, els danys ocorreguts a partir de les zero hores de 
1'1 de marc; de 2009 i reclamats durant la vigencia de la pólissa (incloses les prorrogues) o 
durant els dos anys posteriors al seu venciment o a la seva rescissió, si fos el cas. 

Es considerara com a data d'ocurréncia d'un sinistre la del fet generador de la primera 
manifestació del dan y. 

Per data de reclamació s'entendra 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 

urador. 

Grp Via de les Corts Catalanes, 635 
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Vuitena.- AMBIT TERRITORIAL 

L'Asseguran<;a cobreix els sinistres ocorreguts a Europa (Exclosos Albania, Romanía, 
Bulgaria i antics territoris de la URSS) sempre que els mateixos siguin reconeguts pels 
tribunals espanyols i derivats d'identiques activitats a aquelles garantides a la pólissa. 

Novena.- LÍMITS D'INDEMNITZACIÓ 

Els límits d'indemnització s'estableixen en: 700.000 euros per sinistre, amb un limit maxim 
anual de 15.000.000 euros i un limit per víctima de 300.000 euros. 

Desena- FRANQUiCIA 

No s'admetra cap franquicia . 

Onzena.- GESTIÓ DELS SINISTRES 

La tramitació i gestió interna de les reclamacions econom1ques que afectin al present 
contracte es realitzara de conformitat amb el següent procediment operatiu: 

- El circuit de la reclamació comen<;ara en el moment en que el perjudicat o reclamant 
formuli la reclamació, o quan es pugui preveure raonablement la possibi litat de que 
es produeixi en funció de les circumstancies i informació coneguda. 

lndependentment de la via per la qual es formuli la reclamació, aquesta sera 
informada a l'assegurador pel responsable de la unitat que tramiti la reclamació, 
immediatament que tingui coneixement de la mateixa. 

- Documentada per totes les parts la reclamació, es continuara amb el procediment 
legalment establert per a la seva tramitació donant audiencia a l'asseguradora per tal 
que, en la seva condició d'interessada en el procediment, faci les al·legacions que 
consideri oportunes en defensa deis seus drets. 

- La Generalitat de Catalunya i l'adjudicatari establiran els circuits específics 
necessaris per tal de gestionar, a nivell assegurador, els sinistres que arribin a la via ... , ·>, J'udicial . \' 

'' \ 
- ·'Es creara una Comissió de Sinistres formada per la Generalitat de Catalunya, 

, .. \r,: · · . i el Corredor de la q.ual sera dura el 
:;;, ,, . . - . . ·· egwment 1 el control de totes les mc1denc1es 1 reclamac1ons que afect1n a la 
e>;:, _ , b d 1 '1' -:,,, co ertura e a po 1ssa. ---···-" -• · ..., . Gene1alitat de . . . 

ll - o r. r:.-c• ,,,¡:: , trc-.l o< •• , .. - • t j ...-l · • - -

..... r-,11'._:-,, ''t.:.·' ·.:·. r•t' \ 1 "H 
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L'esmentada Comissió es reunira periódicament i podra convidar a quants 
professionals técnics i assessors estimi convenient en funció de la natura de les 
qüestions a tractar i pel millar analisi deis sinistres. 

La Comissió de Sinistres, que constituiré un fórum de discussió i analisi relatiu a la 
tramitació de les reclamacions, i presa de decisions amb respecte a la cobertura de 
les mateixes, tindra unes normes de funcionament que seran aprovades de comú 
acord entre les parts integrants. 

L'asseguradora notificara a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya les reclamacions que li siguin formulades per mitja de l'acció directa per tal 
que I'Administració inici"i l'elaboració del corresponent expedient administratiu. 

L'entitat adjudicataria, assessorada pel corredor, facilitara a aquest la informació 
sobre sinistralitat i en especialment sobre les provisions técniques constitu'ides per 
aquesta pólissa, que s'adapti a les necessitats de l'assegurat. 

EL CONSELLER D'ECONOMIA 1 FINANCES 
PER DELEGACIÓ 
LA DIRECTORA GENERAL DEL PATRIMONI 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA • } 
(Ordre 28.02.2006- DOGC 4595) 
lmmaculada Turu Santigosa • 
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