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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és conscient del valor cultural, etnològic, 
social i econòmic de les activitats i esdeveniments culturals organitzades pel sector associatiu. En 
aquest context, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals implemen-
ta diferents models de jornades formatives especialitzades amb l’objectiu de facilitar als diferents 
agents públics i associatius del sector instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva 
i associativa.

En aquest context, el 7 d’octubre de 2016 es va celebrar a Manresa una jornada sobre Responsa-
bilitats directives i assegurances de l’activitat associativa amb l’objectiu de donar a conèixer la 
normativa en matèria d’obligacions de les juntes directives i d’assegurances de les entitats i de les 
activitats que desenvolupen.

Aquest Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives és fruit de l’encàrrec de 
treball fet a Arç Cooperativa, serveis integrals d’assegurances en el marc de la jornada esmen-
tada. L’objectiu del Mapa es facilitar als agents associatius que participen en l’organització d’activi-
tats de caràcter cultural una eina de treball clara i elaborada des d’una perspectiva professional que 
permeti identificar els requisits i obligacions que emanen de la legislació vigent i orientar-los sobre 
les tipologies idònies d’assegurances per al desenvolupament de la seva activitat. 

Conscients de la varietat tipològica d’activitats i de perfils gerencials, també s’ha demanat a Arç 
Cooperativa que identifiqui assegurances que, tot i no ser obligatòries, puguin orientar i servir de 
suport als gestors associatius per a un desenvolupament responsable de l’activitat de les entitats i 
les seves juntes directives en casos de responsabilitat civil i accidents.

El Mapa vol ser una eina útil i pràctica i amb aquesta finalitat els seus redactors han donat priori-
tat, des del rigor, a la simplicitat per sobre de l’exhaustivitat. L’autoria del treball correspon a Javier 
Gómez Abellana, soci d’Arç Cooperativa. Serveis integrals d’assegurances, i ha comptat amb la 
col·laboració d’Oriol Cendra, responsable de Comunicació Interna del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.





2. CONCEPTES GENERALS 
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Diccionari terminològic dels principals conceptes que s’utilitzen en aquest document:

Concepte Definició Comentaris

Accident personal Tota lesió corporal que, deriva-
da d’una causa violenta, sobtada, 
externa i aliena a la intencionalitat 
de la persona assegurada, produeix 
invalidesa permanent, total o parcial, 
o mort

Asseguradora Societat autoritzada i inscrita als 
registres corresponents que assumeix 
les conseqüències econòmiques deri-
vades dels riscos cobertes en un con-
tracte d’assegurança. Les entitats as-
seguradores poden adoptar diferents 
formes societàries (societat anònima, 
mútua o cooperativa) i poden oferir un 
o diversos tipus d’assegurança.

Assegurada La persona, física o jurídica, titular del 
interès objecte de l’assegurança, és a 
dir, aquella que està exposada al risc 
assegurat.

La persona assegurada pot ser 
diferent de la titular del contracte 
d’assegurança (vegeu Prenedora)

Associada Persona física (o jurídica) que forma 
part d’una associació, i consta com 
a tal en el llibre o registre d’associats 
de l’entitat.

Certificats  
de cobertura 

Documents expedits per una com-
panyia o corredoria autoritzada que 
certifiquen l’existència de la pòlissa i 
que s’està al corrent de pagament.

En cas de pòlisses col·lectives, el 
certificat de cobertura es un docu-
ment vàlid que acredita l’existència i 
la validesa de la pòlissa

Condicions  
generals 

Redactat comú a totes les pòlisses de 
un mateix ram (autos, llar, responsa-
bilitat civil, accidents...)

Condicions  
particulars 

Redactat on es personalitza el con-
tracte amb les dades de les persones 
prenedora i assegurades, tipus de 
risc, cobertures i capitals

Mitjançant les condicions particulars 
poden incloure’s activitats i condi-
cions suplementàries a les contem-
plades en les condicions generals

Franquícia Quantitat econòmica que sempre 
paga la persona assegurada en cas 
de sinistre. Si l’import del sinistre és 
inferior a la franquícia no s’abona cap 
indemnització; i si l’import és superior 
se’n dedueix la quantitat franquiciada.
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Lleure Activitats desenvolupades en el marc 
que preveu el Decret 267/2016, de 
5 de juliol, de les activitat d’educació 
en el lleure, en les quals participen 
persones menors de 18 anys

Organitzadora  
o titular 

Qualsevol persona física o jurídica, 
publica o privada, legalment consti-
tuïda que habitualment o esporàdica, 
sigui: i) responsable de promoure o 
d’organitzar espectacles públics o 
activitats recreatives o ii) la persona 
titular o explotadora de l’establiment 
o espai obert al públic on aquest es 
desenvolupen.

Pòlisses  
col·lectives 

Pòlissa la persona prenedora de les 
quals és una entitat de segon o tercer 
nivell, i que dóna cobertura a les enti-
tats associades.

Prenedora Persona física o jurídica que compra 
una assegurança. És la titular del 
contracte d’assegurança i assumeix 
les obligacions del contracte com ara 
el pagament de la prima o la comuni-
cació de les persones assegurades, 
la modificació del risc, etc.

Un contracte només té una persona 
prenedora però pot incloure diferents 
persones assegurades i beneficiàries 
(vegeu Assegurada).

Responsabilitat 
civil

És l’obligació que té tota persona de 
reparar el dany que causa a una altra, 
habitualment mitjançant el pagament 
d’una indemnització de perjudi-
cis. La responsabilitat civil sempre 
recaurà sobre la persona jurídica de 
l’associació quan el dany causat sigui 
imputable a l’activitat de la mateixa.

Responsabilitat 
civil de l’activitat  
(cobertura)  

Cobertura que garanteix el pagament 
de les indemnitzacions per danys per-
sonals o materials a tercers dels que 
l’assegurada en sigui responsable i 
que tinguin el seu origen a la seva 
activitat en els termes que estiguin 
recollits al contracte d’assegurança

Les cobertures de responsabilitat civil 
s’activen a partir d’una reclamació de 
la tercera persona perjudicada per 
danys provocats per l’activitat asse-
gurada. La cobertura automàtica de 
danys personals és l’objecte de les 
assegurances d’accidents personals

Responsabilitat  
civil locativa (cobertura)

Cobertura per les reclamacions rebu-
des per danys als immobles llogats 
o cedits per l’organització d’actes i 
activitats

Responsabilitat  
civil patronal (cobertura) 

Cobertura per a la persona assegu-
rada de possibles reclamacions per 
danys materials i/o personals per part 
de persones treballadores en nòmina 
per motiu d’un accident laboral.
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Responsabilitat  
civil subsidiària  
(cobertura)

Cobertura per les reclamacions que la 
persona assegurada pot rebre de ter-
ceres persones en cas d’inexistència 
o insuficiència de pòlissa per part 
d’un proveïdor de serveis d’una acti-
vitat

Tercera persona  
perjudicada

Les persones físiques o jurídiques 
alienes a les persones organitzado-
res dels espectacles que hagin patit 
danys personals, materials i perju-
dicis durant la seva assistència a la 
realització del espectacles o com a 
conseqüència directa del funciona-
ment d’aquest, o que els hagin patit 
sense haver-hi assistit

La tercera persona perjudicada és 
diferent de la persona prenedora, 
assegurada, associada o treballadora 
per això:

Les persones treballadores han 
d’estar cobertes per la cobertura de 
responsabilitat civil patronal.

Es recomana que la pòlissa de res-
ponsabilitat civil inclogui en les con-
dicions particulars una clàusula que 
indiqui que les persones associades 
són a la vegada terceres persones 
perjudicades i persones assegurades

Treballadora Persona física que rep una nòmina de 
l’entitat i que, per tant, està donada 
d’alta a la seguretat social.

Voluntària Persona física que d’una manera 
lliure, sense contraprestació econòmi-
ca i d’acord amb la capacitat d’obrar 
que li reconeix l’ordenament jurídic, 
decideix dedicar part del seu temps 
al servei dels altres o a interessos 
socials i col·lectius, per mitjà del as-
sociacionisme i la participació en els 
diferents projectes que es puguin dur 
a terme en el marc associatiu, o bé 
per mitja de la participació en progra-
mes de voluntariat que duen a terme 
entitats sense ànim de lucre amb els 
quals formalitza un compromís que 
dóna origen a dret i deures regulats 
per llei



3. COM FUNCIONA EL MAPA  
D’ASSEGURANCES D’ESDEVENIMENTS  
ASSOCIATIUS I JUNTES DIRECTIVES? 
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Aquest Mapa s’ha concebut a partir del procés que segueix una companyia d’assegurances per fer 
la pòlissa d’una activitat o d’una entitat

Una vegada identificada l’activitat, el Mapa permet acotar la tipologia d’assegurança en funció del 
lloc (via pública, local propi, local aliè) i els participants; també informa sense voluntat d’exhaustivitat 
de les principals referències legals que afecten l’activitat i comenta les consideracions principals a 
tenir en compte.

Aquest document presenta dos mapes: 

· Un mapa elaborat a partir de criteris relacionats amb la responsabilitat civil, del qual les variables 
més rellevants a considerar són la tipologia i característiques de l’activitat, l’espai on aquesta activi-
tat es desenvolupa i el nombre i característiques dels participants.

· Un mapa elaborat a partir de criteris relacionats amb els accidents, del qual la variable més re-
llevant a l’hora de decidir la pòlissa idònia té a veure amb la tipologia dels participants (persones 
associades, treballadores, voluntàries, menors d’edat, terceres persones)

Els dos gràfics següents mostren l’esquema amb què es presenta la informació
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Tipus d’activitat

Llei

Lloc

Participants

Comentaris

• Amb persones
• Amb foc
• Amb animals
• Amb manipulació d’aliments
• Activitats de lleure
• Activitats de formació i tallers

• Via pública
• Local propi
• Local aliè (de lloguer o cedit)

• Persones sòcies
• Persones voluntàries
• Persones treballadores
• Terceres persones

• S’inclouen comentaris i recomanacions  
pera la contractació d’assegurances
adequades a la tipologia de l’activitat

• Identifica, si existeix, la normativa  
que obliga a la contractació de polisses  
d’assegurances

 

 
Participants Llei Polisses Comentaris

Tipologies Referències 
normatives 

Tipus de  
pòlissa





4. MAPES D’ASSEGURANCES 
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Mapa d’assegurances d’esdeveniments associatius culturals  
i juntes directives

Abreviatura Normativa

Codi Civil (III) Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques

DL 2/2008, de protecció 
d’animals

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals

Llei 11/2009, d’espectacles Llei 11/2009, del 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives

D 112/2010, d’espectacles Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives

Llei 34/2010, de festes tradi-
cionals amb bous

Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous

Llei 25/2015, de voluntariat Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 
l’associacionisme

RD 989/2015 ITC 18 Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria. El Reial decret conté la Instrucció Tèc-
nica Complementària número 18 (ITC-18) sobre usos d’artificis pirotèc-
nics en manifestacions festives, religioses, culturals i tradicionals

D 267/2016 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys

Introducció

A efectes pràctics, aquest document utilitzarà abreviatures per referenciar la legislació que es cita.  
Tot seguit us indiquem la referència completa a la normativa citada (ordenada per l’any de la seva 
aprovació), un enllaç per accedir-hi i l’abreviatura que li correspon.
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LLOC 

En local aliè 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la garantia de 
responsabilitat civil locativa 

per danys al local 

Responsabilitat civil per a activitats 
culturals amb persones (i 3) 

6 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb persones  (3)

LLOC 

En local propi 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Responsabilitat civil per a activitats 
culturals amb persones (2) 

5 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb persones  (2)

Responsabilitat civil per a activitats 
culturals amb persones (1) 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

(Veure D 112/2010, art. 81) 

4 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb persones  (1)



21

LLOC 

En edifici propi 

LLEI 

RD 989/2015 ITC-18 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 

indicats a la normativa (Llei 
25/2015 i RD 989/2015 

ITC-18 

Tot i que el D 112/2010 
exclou del seu àmbit 

d'actuació les actuacions 
amb ús de foc i material 
pirotècnic (Art. 2.3.c), les 
cercaviles i les activitats 
dels grups de foc estan 

sotmesos als principis que 
disposa la Llei 11/2009 

(Art. 4.4) 

Responsabilitat civil per a activitats de 
caràcter cultural, tradicional i religiós amb 

articles pirotècnics (2) Responsabilitat civil per a activitats de caràcter cultural, tradicional  
i religiós amb articles pirotècnics (2)

Responsabilitat civil per a activitats de 
caràcter cultural, tradicional i religiós amb 

articles pirotècnics* (1) 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

RD 989/2015 ITC-18 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 

indicats a la normativa (Llei 
25/2015 i RD 989/2015 

ITC-18 

Tot i que el D 112/2010 
exclou del seu àmbit 

d'actuació les actuacions 
amb ús de foc i material 
pirotècnic (Art. 2.3.c), les 
cercaviles i les activitats 
dels grups de foc estan 

sotmesos als principis que 
disposa la Llei 11/2009 

(Art. 4.4) 

*S’exclouen d’aquest epígraf els espectacles amb artificis pirotècnics 
realitzats per experts (castells de foc i similars) i els espectacles en què 

s'utilitzin artificis pirotècnics destinats a ús en teatres 

Responsabilitat civil per a activitats de caràcter cultural, tradicional  
i religiós amb articles pirotècnics* (1)
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LLOC 

En local aliè 

LLEI 

RD 989/2015 ITC-18 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 

indicats a la normativa (Llei 
25/2015 i RD 989/2015 

ITC-18 

Tot i que el D 112/2010 
exclou del seu àmbit 

d'actuació les actuacions 
amb ús de foc i material 
pirotècnic (Art. 2.3.c), les 
cercaviles i les activitats 
dels grups de foc estan 

sotmesos als principis que 
disposa la Llei 11/2009 

(Art. 4.4) 

Inclusió de la garantia de 
responsabilitat civil locativa 

per danys al local 

9 

Responsabilitat civil per a activitats de 
caràcter cultural, tradicional i religiós amb 

articles pirotècnics (i 3) 
Responsabilitat civil per a activitats de caràcter cultural, tradicional 

i religiós amb articles  pirotècnics* (3)
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Responsabilitat civil per a activitats 
culturals amb animals (1) 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

DL 2/2008, de 
protecció d’animals 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Incloure pòlisses de 
responsabilitat civil 

particulars per als animals 
que hi participen, persones 

propietàries i persones 
posseïdores 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb animals

Responsabilitat civil per a activitats 
culturals amb bous 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

Llei 34/2010, de festes 
tradicionals amb bous 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil (Art. 6.g de la Llei 

34/2010) 

Les festes tradicionals amb bous sense mort de l’animal estan regulades per la 
Llei 34/2010, de l’1 d’octubre i desplegada reglamentàriament mitjançant el 
Decret 156/2013, de 9 d’abril. Atesa la seva especificitat, aquestes festes 

requereixen un tràmit d’autorització específic que depassa l’àmbit d’aquest Mapa 
d’assegurances de la cultura popular. En aquest document ens limitem a 

esmentar la referència a l'article 6.g de la llei, que exigeix la subscripció d’una 
assegurança d’accidents i responsabilitat civil i la seva cobertura mínima. 

11 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb bous
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Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part de l’entitat organitzadora (2) 

LLOC 

Local propi 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

13 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació 
d’aliments per part de l’entitat organitzadora (2)

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part de l’entitat organitzadora (1) 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

12 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació 
d’aliments per part de l’entitat organitzadora (1)
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Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part de l’entitat organitzadora (3) 

LLOC 

Local aliè 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

Inclusió de la garantia de 
responsabilitat civil locativa 

per danys al local 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació 
d’aliments per part de l’entitat organitzadora (3)
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Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part d’una empresa/entitat aliena 

(1) 

LLOC 

Via pública 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 

pòlissa de responsabilitat 
civil amb cobertura per 
intoxicació alimentaria 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 
pòlissa per a accidents 
dels seus treballadors, 

segons conveni (hosteleria) 

15 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació d’aliments 
per part d’una empresa/entitat aliena (1)

LLOC 

Local propi 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 

pòlissa de responsabilitat 
civil amb cobertura per 
intoxicació alimentaria i 

responsabilitat civil 
locativa per danys al local 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 

pòlissa per a accidents dels 
seus treballadors, segons 

conveni (hosteleria) 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part d’una empresa/entitat aliena 

(2) 

16 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació d’aliments 
per part d’una empresa/entitat aliena (2)
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LLOC 

Local aliè 

LLEI 

Llei 11/2009, 
d’espectacles 

D 112/2010, 
d’espectacles 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats a la normativa, 

amb els coeficients 
correctors aplicables 

Inclusió de la cobertura per 
intoxicació alimentaria 

Inclusió de la garantia de 
responsabilitat civil locativa 

per danys al local 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 

pòlissa de responsabilitat 
civil amb cobertura per 
intoxicació alimentaria i 

responsabilitat civil 
locativa per danys al local 

Demanar al proveïdor que 
tingui contractada una 

pòlissa per a accidents dels 
seus treballadors, segons 

conveni (hosteleria) 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb 
manipulació d’aliments per part d’una empresa/entitat aliena 

(i 3) 

17 

Responsabilitat civil per a activitats culturals amb manipulació d’aliments 
per part d’una empresa/entitat aliena (3)
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Responsabilitat civil per a activitats de lleure 
organitzades per entitats culturals i realitzades per 

l’entitat organitzadora (1) 

LLOC 

Via pública o 
local propi 

LLEI 

D 267/2016, de 
lleure 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 

assegurats i tercers i 
menors de 18 anys 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats al D 267/2016 

18 

Responsabilitat civil per a activitats de lleure organitzades per entitats  
culturals i realitzades  per l’entitat organitzadora (1)

Responsabilitat civil per a activitats de lleure 
organitzades per entitats culturals i realitzades per 

l’entitat organitzadora (2) 

LLOC 

Local aliè 

LLEI 

D 267/2016, de 
lleure 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 

assegurats i tercers i 
menors de 18 anys 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat i menors 

de 18 anys 

COMENTARIS 

Pòlissa de responsabilitat 
civil segons els capitals 
indicats al D 267/2016 

Inclusió de la garantia de 
responsabilitat civil locativa 

per danys al local 

19 

Responsabilitat civil per a activitats de lleure organitzades per entitats  
culturals i realitzades  per l’entitat organitzadora (2)
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Responsabilitat civil per persones 
membres de les juntes directives 

• Codi Civil (III), articles 322.17 i 332.11 LEGISLACIÓ 

• Recau sobre els membres de la junta amb caràcter solidari (si no 
és possible imputar-la a una o més persones determinades) 

• S’hi fa front amb el propi patrimoni 
RESPONSABILITAT 

• Incompliment de la llei 
• Incompliment dels estatuts 
• Actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions 

EN QUINS CASOS 

• És aconsellable contractar una pòlissa de responsabilitat civil per 
a membres de junta directa que inclogui la cobertura de defensa 
en cas de reclamacions 

COMENTARIS 

Assegurança de responsabilitats de les pesones membres  
de la junta directiva
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Responsabilitat civil per a activitats formatives/tallers 
organitzats per entitats culturals (1) 

LLOC 

Local propi 

LLEI 

No esta regulat 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Es recomana contractar 
una pòlissa de 

responsabilitat civil 

Responsabilitat civil per a activitats formatives/tallers  
organitzats per entitats  culturals (1)

Responsabilitat civil per a activitats formatives/tallers 
organitzats per entitats culturals (2) 

LLOC 

Local aliè 

LLEI 

No esta regulat 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones voluntàries: cal 
especificar que són 
assegurats i tercers 

Persones treballadores: 
cal especificar que són 

tercers (responsabilitat civil  
patronal) a més 

d’assegurats 

Terceres persones: les 
alienes a l’entitat 

COMENTARIS 

Es recomana contractar 
una pòlissa de 

responsabilitat civil que 
inclogui la responsabilitat 
civil locativa per danys al 

local 

Responsabilitat civil per a activitats formatives/tallers  
organitzats per entitats  culturals (2)
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Mapa de pòlisses d’accidents per a activitats 
de caràcter cultural, tradicional i religiós amb 

articles pirotècnics* 
*S’exclouen espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts (castells de foc i 

similars) i espectacles en què s'utilitzin artificis pirotècnics destinats a ús en teatres 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies 

Persones participants 
menors de edat 

Persones voluntàries 

Terceres persones 

LLEI 

No està regulat 

RD 989/2015 ITC 18 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

RD 989/2015 ITC 18 

PÒLISSES 

Pòlissa d’accidents de 
contractació voluntària 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlisa d’accidents de 
contractació obligatòria 

COMENTARIS 

Atenció a les limitacions 
d’edat. És recomana incloure-
hi explícitament (quan sigui el 
cas) les persones majors de 

65 anys 

Capitals assegurats lliures 

Capitals assegurats lliures 

No es necessari 

Mapa de pòlisses d’accidents* per a activitats 
culturals amb persones 

*S’entén per accident tota lesió corporal que derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena 
a l ’intencionalitat del assegurat, produeix invalidesa permanent, total o parcial o mort. 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies 

Persones treballadores 

Persones voluntàries 

Terceres persones 

LLEI 

No està regulat 

Conveni col lectiu 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

No està regulat 

PÒLISSES 

Pòlisses d’accidents de 
contractació voluntària 

Pòlissa d’accidents, 
segons conveni 

Pòlisses d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació voluntària 

COMENTARIS 

Atenció a les limitacions 
d’edat. És recomana 

incloure-hi explícitament 
(quan sigui el cas) persones 
menors de 14 anys i majors 

de 65 

En funció treballadors en 
TC2 i conveni 

Capitals assegurats lliures 

Recomanada en casos 
molt concrets (bicicletades, 

caminades, etc..) 

Mapa de pòlisses d’accidents personals per a activitats  
culturals amb persones

*S’entén per accident  tota lesió corporal que derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i 
aliena a l ’intencionalitat del assegurat, produeix invalidesa permanent, total o parcial o mort.

Mapa de pòlisses d’accidents personals per a activitats
de caràcter cultural, tradicional i religiós amb articles pirotècnics*

*S’exclouen espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts (castells de foc i
similars) i espectacles en què s’utilitzin artificis pirotècnics destinats a ús en teatres
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Mapa de pòlisses d’accidents per a activitats 
de lleure organitzades per entitats culturals 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies menors 
18 anys  

Persones treballadores 

Persones voluntàries 

Terceres persones 
menors de 18 anys 

LLEI 

D 267/2016, de lleure 

Conveni del lleure 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

D 267/2016, de lleure 

PÒLISSES 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

COMENTARIS 

Capitals assenyalats al 
decret 

Capitals assegurats 
lliures 

Capitals assegurats 
lliures 

Capitals assenyalats al 
decret 

Mapa de pòlisses d’accidents per a 
activitats culturals amb bous 

PARTICIPANTS 

Participants 

Assistents 

Membres de la  
comissió de bous 

Professional taurí 

LLEI 

Llei 34/2010, de festes 
tradicionals amb bous 

Llei 34/2010, de festes 
tradicionals amb bous 

Llei 34/2010, de festes 
tradicionals amb bous 

Llei 34/2010, de festes 
tradicionals amb bous 

PÒLISSES 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

COMENTARIS 

Capitals assenyalats a la 
llei 

Capitals assenyalats a la 
llei 

Capitals assenyalats a la 
llei 

Capitals assenyalats a la 
llei 

Mapa de pòlisses d’accidents personals per a activitats  
culturals amb bous

Mapa de pòlisses d’accidents personals per a activitats de lleure  
organitzades per entitats  culturals
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Mapa de pòlisses d’accidents per a activitats de 
formació o tallers organitzades per entitats culturals 

PARTICIPANTS 

Persones sòcies 

Persones 
treballadores 

Persones voluntàries 

Terceres persones 

LLEI 

No està regulat 

Conveni 

Llei 25/2015, de 
voluntariat 

No està regulat 

PÒLISSES 

Pòlissa d’accidents de 
contractació voluntària 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

Pòlissa d’accidents de 
contractació obligatòria 

COMENTARIS 

Aconsellat en cas de 
participació de persones 
menors de 18 anys i en 

cas que es tracti 
d’activitats físiques 

Capitals assegurats lliures 

Capitals assegurats lliures 

Aconsellat en cas de 
participació de persones 
menors de 18 anys i en 

cas que es tracti 
d’activitats físiques 

Mapa de pòlisses d’accidents personals per a activitats  
de formació o tallers organitzades per entitats  culturals





5. CONCLUSIONS





37

Oferim tot seguit una sèrie de reflexions i consideracions genèriques amb la voluntat d’ajudar en el 
procés de reflexió i decisió en el moment de contractar una assegurança. Són consideracions que 
s’adrecen tant a entitats com a personal tècnic municipal, conscients que en l’àmbit de les activitats 
associatives de caràcter cultural, sovint és necessari treballar conjuntament i trobar els punt de 
coincidència que permetin una bona entesa per tal de garantir la major seguretat, la protecció d’es-
pectadors i actuants i l’acompliment dels marcs regulatoris vigents.

· És aconsellable valorar sempre la possibilitat de contractar assegurances anuals per a totes 
les activitats que desenvolupa una entitat. D’aquest manera es poden aconseguir preus més 
econòmics que en el supòsit de contractar assegurances temporals per a cadascuna de les 
activitats.

· En el cas que es contractin pòlisses anuals, es recomana contractar suplements que comple-
mentin la pòlissa principal quan alguna activitat sigui diferent (en concepte de capitals, activitats 
o lloc on es desenvolupa) a la contractada en la pòlissa anual. El cost dels suplements pot re-
sultar inferior al de la contractació d’una assegurança específica temporal.

· És recomanable que qualsevol pòlissa de responsabilitat civil per a entitats amb persones sòci-
es inclogui una clàusula específica que cobreixi les persones sòcies pels danys que es puguin 
causar 

· a terceres persones en el desenvolupament de les activitats que realitzen en l’entitat 

· contra elles mateixes en el desenvolupament de les activitats que realitza l’entitat, en cas 
que els danys siguin imputables a l’entitat.

· En cas d’activitats organitzades amb la participació activa d’empreses, proveïdors o altres enti-
tats, es recomana que aquestes tinguin contractades assegurances per a l’activitat que desen-
volupen. De no ser així, la responsabilitat en cas de qualsevol reclamació o accident pot ser 
imputada a l’entitat organitzadora.

· En activitats que es desenvolupen en locals que no siguin propis (propietat d’ajuntaments, 
altres entitats, etc) i que han estat cedits o llogats a l’entitat organitzadora per a un esdeveni-
ment concret, es recomana contractar els danys al local per cobrir possibles reclamacions que 
puguin rebre’s. Aquesta contractació s’ha d’incloure dins de la pòlissa de responsabilitat civil. 
Cal revisar bé el producte contractat i incloure-hi danys que puguin derivar de la celebració de 
l’esdeveniment, atès que sovint aquestes pòlisses es limiten a danys per incendi i explosió.

· Les entitats de segon i tercer nivell (federacions, coordinadores i agrupacions d’entitats) tenen 
l’opció de contractar pòlisses col·lectives. Un dels avantatges de les pòlisses col·lectives és que 
permeten ajustar el seu cost.

· pòlisses col·lectives d’assegurança de responsabilitat civil i/o accidents per a les entitats 
associades. Les entitats associades acrediten la subscripció de la pòlissa amb el Certi-
ficat de cobertura (Document expedit per una companyia o corredoria autoritzada que 
certifica l’existència de la pòlissa i que aquesta està al corrent de pagament)

· pòlisses col·lectives d’assegurança de responsabilitat de les  persones membres de la 
junta directiva de les entitats associades.




