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1. OBJECTIU
Aquest document es lliura als licitadors del concurs del servei de corredoria per les
assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, amb l’objectiu d’establir les bases tècniques amb les quals els licitadors
hauran de confeccionar la seva oferta.

2. MITJANS PERSONALS
El corredor d’assegurances adjudicatari assignarà un gestor de sinistres amb
experiència mínima demostrable de més d’un any, com a interlocutor entre
l’adjudicatari i la Cambra.
També assignarà un responsable tècnic-comercial que es responsabilitzarà de
solucionar qualsevol necessitat no sinistral de la Cambra.

3. ESPECIFICACIONS GENERALS PER L’OFERTA
Les garanties i riscos proposats pels licitadors en les seves ofertes s’ajustaran a les
condicions i característiques tècniques detallades en aquest plec de prescripcions
tècniques, fent ús dels noms atorgats per la Cambra per cada un dels grups
d’assegurances, partides i riscos que s’inclouen.
El corredor d’assegurances haurà de pronunciar-se sobre la capacitat de gestió i de
solvència de la companyia d’assegurances que proposi.

4. COBERTURES
a. LOT 1 : COBERTURA D’ASSEGURANCES DE DANYS MATERIALS
Primera.- DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona.
Assegurador: Les entitats asseguradores que per cada cobertura assumeixin els riscs
pactats contractualment.
Assegurat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Continent: A títol enunciatiu i no limitatiu, conjunt de construcció, inclòs
fonamentacions, murs, estructures parts, sòls, envans, sostres, xemeneies, galeries
instal·lacions fixes d’aigua, gas, electricitat, climatització, sanitàries, de prevenció i
extinció d’incendis, dipòsit gasoil adequadament protegit i instal.lat segons normatives,
elements incorporats de forma fixe com rètols, moqueta, parquet, pintura i altres
elements decoratius fixos...
Obres de Millora: A títol enunciatiu i no limitatiu, terres, envans, sostres, instal·lacions
d’aigua, gas, electricitat, climatització, sanitàries, de prevenció i extinció d’incendis..
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Contingut: A títol enunciatiu i no limitatiu, mobiliari, maquinària, instal.lacions o utillatge
industrial en general..
Equips informàtics: A títol enunciatiu i no limitatiu, ordinadors, portàtils, impressores,
antenes wifi, equips audiovisuals...
Segona.- OBJECTE
Consisteix en la contractació per part de la Cambra Oficial de Comerç, Industria,
Serveis i Navegació de Barcelona, d’una assegurança de danys que cobreixi els riscos
descrits en aquest apartat.
Tercera.- DESCRIPCIÓ DEL RISC A ASSEGURAR
Partida 1.- Immobles
Edificis i espais ocupats per la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i
Navegació de Barcelona, en règim de propietat, lloguer i cessió d’ús, els quals es
relacionen a continuació:
Risc 1. – Pg d’Isabel II, núm. 1 Casa Llotja de Mar de Barcelona. Seu corporativa.
Propietat del prenedor. 12.909 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 2. – Av. Diagonal, 452-454 de Barcelona. Seu oficines centrals. Propietat del
prenedor. 11.003,75 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 3. – c/ Sant Pere, núm. 38 bis, planta baixa de Vilanova i la Geltrú, província de
Barcelona. Ocupat pel prenedor com a llogater. 40 metres quadrats de superfície.
Compta amb alarma.
Risc 4.- c/ Laureà Miró, núm. 350 de Sant Feliu de Llobregat, província de Barcelona.
Ocupat pel prenedor com a llogater. 202,25 metres quadrats de superfície. Compta
amb alarma.
Risc 5.- c/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals Ed. El Sucre de Vic, província de
Barcelona. Propietat compartida. 1.017 metres quadrats de superfície. Compta amb
alarma.
Risc 6. – Camí del Mig, núm. 22 “Can Muntanyola” de Granollers, província de
Barcelona. Ocupat pel prenedor com a llogater. 241,93 metres quadrats de superfície.
Compta amb alarma.
Risc 7. – c/ Born, núm. 5 Baixos d’Igualada, província de Barcelona. Ocupat pel
prenedor com a llogater. 274 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 8. – c/ Ernest Lluch, núm. 32 baixos Torre 2 –Tecnocampus Mataró-Maresme de
Mataró, província de Barcelona. Ocupat pel prenedor com a llogater. 32,42 metres
quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 9.- Les Guixeres, s/n Ed. BCIN de Badalona, província de Barcelona. Ocupat pel
prenedor com a llogater. 27, 13 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 10.- Plaça de l’Estació, núm. 2 Baixos de Vilafranca del Penedès, província de
Barcelona. Ocupat pel prenedor com a llogater. 210 metres quadrats de superfície.
Compta amb alarma.
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Risc 11.- c/ Can Tries, núm. 20 –Gornal Activa de l’Hospitaler de Llobregat, província
de Barcelona. Ocupat pel prenedor com a llogater. 64,23 metres quadrats de
superfície. Compta amb alarma.
Risc 12.- c/ Rafael Casanovas, núm. 6 de Berga, província de Barcelona. Propietat del
prenedor. 268,33 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
Risc 13.- c/ Comte d’Urgell 26 – Masia Can Lledó de Mollet del Vallès, província de
Barcelona. Ocupat pel prenedor per cessió del propietari. 33,20 metres quadrats de
superfície. Compta amb alarma general de l’edifici
Risc 14 - c/ Andorra 64 – Edifici Can Calderón. P.Ind. Can Calderón de Viladecans,
província de Barcelona. Ocupat pel prenedor per cessió del propietari. 21 metres
quadrats de superfície. Compta amb alarma general de l’edifici.
Risc 15 - c/ Rambla Principal, núm. 7 de Vilanova i la Geltrú, província de Barcelona,
local propietat del prenedor. 200 metres quadrats de superfície. Compta amb alarma.
L’activitat general que es desenvolupa en aquests riscos és la d’oficines
administratives amb sales per convencions, reunions professionals, reunions
institucionals i formació.
Quarta. – RISCOS A COBRIR
Partida 1.- Immobles
1. Garanties Bàsiques
1.1.
Incendis, explosió i caiguda de llamp
1.2.
Despeses de demolició i de desenrunament
1.3.
Despeses per les mesures necessàries adoptades per l’autoritat o
l’assegurat per escurçar o extingir l’incendi o impedir la seva propagació.
1.4.
Despeses de reconstrucció de documents
1.5.
Honoraris de pèrits
1.6.
Desallotjament forçós dels locals
1.7.
Pèrdua de lloguers
1.8.
Danys elèctrics
1.9.
Danys per aigua
1.10. Despeses de vigilància
1.11. Reposició de panys
1.12. Valor estètic
1.13. Béns temporalment desplaçats
2. Extensió de garanties
3. Trencament de vidres, miralls, llunes, porcellanes i màrmols
4. Robatori i espoliació
5. Avaria equips electrònics
6. Assistència 24 hores
Cinquena. – SUMES ASSEGURADES
La cobertura de les sumes assegurades, anirà incrementada en un 20%, respecte al
valor indicat.

4

Partida 1.- Immobles
Risc 1.
Continent
Contingut
Equips Informàtics

30.000.000€
1.200.000€
392.000€

Risc 2.
Continent
Contingut
Equips Informàtics

12.000.000€
1.500.000€
1.115.800€

Risc 3.
Contingut
Equips Informàtics

10.000€
10.000€

Risc 4.
Contingut
Equips Informàtics

25.000€
8.150€

Risc 5.
Obres de millora
Contingut
Equips Informàtics

500.000€
50.000€
7.450€

Risc 6.
Contingut
Equips Informàtics

30.000€
6.300€

Risc 7.
Contingut
Equips Informàtics

35.000€
11.100€

Risc 8.
Contingut
Equips Informàtics

12.000€
12.350€

Risc 9.
Contingut
Equips Informàtics

6.000€
3.900€

Risc 10.
Contingut
Equips Informàtics

15.000€
7.350€

Risc 11.
Contingut
Equips Informàtics

3.000€
4.350€

Risc 12.
Obres de millora
Contingut
Equips Informàtics

200.000€
30.000€
10.350€

5

Risc 13.
Contingut
Equips Informàtics

2.000€
4.550€

Risc 14.
Contingut
Equips Informàtics

2.000€
4.100€

Risc 15.
Obres de millora

200.000€

Altres sumes assegurades comuns a totes les situacions de risc:
Danys elèctrics
Trencament de vidres
Metàl·lic en moble tancat amb clau
Metàl·lic en caixa forta
Transportador de fons
Servei de guarda-roba

150.000 €
30.000 €
3.000 €
15.000 €
12.000 €
300 € per abric, màx. 6.000 €/sinistre i 18.000
€/any

b. LOT 2 : COBERTURA D’ASSEGURANCES D’OBRES D’ART
Primera.- DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona.
Assegurador: Les entitats asseguradores que per cada cobertura assumeixin els riscs
pactats contractualment.
Assegurat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Segona.- OBJECTE
Consisteix en la contractació per part de la Cambra Oficial de Comerç, Industria,
Serveis i Navegació de Barcelona, d’una assegurança de danys i robatori que cobreixi
els riscos descrits en aquest apartat.
Tercera.- DESCRIPCIÓ DEL RISC A ASSEGURAR
Partida 1.- Obres d’art
Obres d’art propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona, ubicades a les instal·lacions de la corporació, principalment a la Casa
Llotja de Mar. La col·lecció d’obres d’art està composada pels següents tipus:
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- Pintures
- Escultures
- Arqueologia industrial
- Fons de cartells
- Fons cartogràfic
- Elements decoratius
- Fons antic documental
- Fotografia
- Mobiliari antic
- Objectes d'ús i decoració
- Paper (dibuixos, gravats, etc)
- Teixits
Quarta. – RISCOS A COBRIR
Partida 1. – Obres d’art
Tot tipus de danys materials i robatori.
Cinquena. – SUMES ASSEGURADES
Partida 1.- Obres d’art
Pintures
Escultures
Arqueologia industrial
Fons de cartells
Fons cartogràfic
Elements decoratius
Fons antic documental
Fotografia
Mobiliari antic
Objectes d'ús i decoració
Paper (dibuixos, gravats, etc)
Teixits
Total

1.421.900 €
4.602.800 €
4.200 €
74.800 €
71.250 €
413.625 €
120.100 €
220 €
1.014.670 €
40.105 €
5.050 €
18.900 €
7.787.620 €

La relació i detall de l’inventari de les obres d’art objecte d’assegurança s’haurà de
demanar per correu electrònic a l’adreça pcicharik@cambrabcn.org segons consta a
l’Annex IV.

c. LOT 3 : COBERTURA D’ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA I DE
RESPONSABILITAT CIVIL
Primera.- DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona.
Assegurador: Les entitats
contractualment.

asseguradores que

assumeixin

els

riscs

pactats
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Assegurat: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Pòlissa: El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Segona.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Consisteix en la contractació per part de la Cambra Oficial de Comerç, Industria,
Serveis i Navegació de Barcelona, d’una o més d’una assegurança de danys que
cobreixi els riscos descrits en aquest apartat, d’acord amb les funcions reconegudes
en la Llei 4/2014 d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació.
Tercera.- DESCRIPCIÓ DEL RISC A ASSEGURAR
Partida 1.- Defensa Jurídica
Servei d’assistència extrajudicial i despeses com a conseqüència de l’intervenció de
l’assegurat en un procediment judicial, administratiu o arbitral en l’àmbit de la seva
activitat mercantil derivats d’una reclamació de danys.
Partida 2.- Responsabilitat Civil de l’Activitat inclosa la Responsabilitat Civil
Professional.
Responsabilitats patrimonial i civil en que pot incórrer la Cambra Oficial de Comerç,
Industria, Serveis i Navegació de Barcelona, o qualsevol treballador de l’entitat, en
l’exercici de la seva activitat.
Entre d’altres activitats, a títol enunciatiu i no limitatiu, cal destacar les següents:
-

Representació, foment i defensa dels interessos generals de les empreses.
Impulsar plans d’actuació específics en els sectors que es consideren clau per
al creixement de l’economia.
Desenvolupar i planificar la internacionalització de les empreses i l’atracció de
la inversió exterior, identificant, analitzant i desenvolupant mercats, sectors i/o
àrees amb oportunitats de negoci internacional per a les empreses.
Organitzar seminaris, jornades, estudis i publicacions que aporten informació
rellevant, constant i actualitzada sobre els mercats i l’operativa internacional.
Assessorar i fer propostes a les administracions públiques en matèria
d’infraestructures, transport i territori per millorar l’accessibilitat, la mobilitat I la
competitivitat territorial.
Potenciar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC), com a elements clau de millora de la competitivitat de la
societat empresarial catalana.
Donar a conèixer el patrimoni arquitectònic, artístic, històric i documental de la
societat catalana i continuar la tasca de preservació d’aquest patrimoni.
Elaborar estudis econòmics.
Informació i assessoraments empresarials
Oficina expedidora del certificat digital per persones físiques i jurídiques. A l’any
2019 es van lliurar 963 altes i 1.306 renovacions.
Oficina expedidora de tràmits de comerç exterior
Desenvolupar una oferta de formació empresarial de qualitat i orientada al
desenvolupament de les competències necessàries per als diferents perfils
professionals.
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-

Col·laborar en el contingut d’algunes publicacions.
Lloguers d’espais
Reunions relacionades amb els sectors que aglutinen els Mercats Càrnic
i Llotges de Cereals o de Vic i fixació dels preus de referència dels productes
que s’hi comercialitzen

Partida 3.- Responsabilitat Civil de Consellers i Directius.
Responsabilitat del Comitè Executiu i Equip de Direcció de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb extensió a altre personal de
la corporació amb facultats delegades, en exercici de la seva funció. A més de la
responsabilitat dels Membres del Ple o Personal de la Cambra que formin part dels
Consells d'Administració de societats filials, o que representin la Cambra en
organismes públics o entitats sense ànim de lucre, així com els membres de les Juntes
Rectores de la Llotja de Cereals de Barcelona, del Mercat Carni-Ramader i Avícola de
Barcelona i de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic.
Quarta. – RISCOS A COBRIR
Partida 1. – Defensa Jurídica
-

Despeses per reclamació de danys
Despeses per la defensa penal
Extensió de les despeses per la defensa penal als treballadors
Defensa jurídica suplementària a la Responsabilitat Civil
Defensa reclamació contractes de subministres

Partida 2. – Responsabilitat Civil de l’Activitat.
Es desitja assegurar:
1)
-

Responsabilitat Civil com a propietari dels següents immobles:
Pg d’Isabel II, núm. 1 Casa Llotja de Mar de Barcelona
Av. Diagonal, 452-454 de Barcelona
c/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, Ed. El Sucre de Vic, província de
Barcelona. Propietat compartida.
c/ Rafael Casanovas, núm. 6 de Berga, província de Barcelona.
c/ Riera de Sant Miquel, 1 (places d’aparcament) de Barcelona, província de
Barcelona. Propietat compartida
c/ Rambla Principal, 7 de Vilanova i la Geltrú, província de Barcelona
Solar de 1.251 m2 situat a Av. Diagonal cantonada amb els carrers Selva de
Mar i Pujades de Barcelona.

2) Responsabilitat Civil locativa dels immobles ocupats en règim de lloguer i/o
cessió:
- c/ Laureà Miró, núm. 350 de Sant Feliu de Llobregat, província de Barcelona.
- Camí del Mig, núm. 22 “Can Muntanyola” de Granollers, província de
Barcelona.
- Sant Pere, núm. 38 bis, planta baixa de Vilanova i la Geltrú, província de
Barcelona
- c/ Born, núm. 5 Baixos d’Igualada, província de Barcelona
- c/ Ernest Lluch, núm. 32 Baixos Torre 2 –Tecnocampus Mataró-Maresme de
Mataró, província de Barcelona.
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-

Les Guixeres, s/n Ed. BCIN de Badalona, província de Barcelona.
Plaça de l’Estació, núm. 2 Baixos de Vilafranca del Penedès, província de
Barcelona.
c/ Can Trias, núm. 20 –Gornal Activa de l’Hospitalet de Llobregat, província de
Barcelona.
c/ Comte d’Urgell 26 – Masia Can Lledó de Mollet del Vallès, província de
Barcelona.
C/ Andorra 64 – Edif. Can calderon P.Ind. Can Calderón de Viladecans,
província de Barcelona.

3) Responsabilitat Civil Patronal.
4) Responsabilitat Civil d’Explotació. Inclou la Responsabilitat Civil subsidiària per
l’explotació per part de tercers d’un bar-cafeteria situat al c/ Historiador Ramon
d’Abadal i de Vinyals, núm. 5 “Edifici el Sucre” de Vic.
5) Responsabilitat Civil per l’organització de convencions, congressos,
presentacions, conferències, cocktails, sopars o qualsevol tipus d’acte en
l’edifici Casa Llotja de Mar i en l’edifici Diagonal. Per aquesta cobertura es
requereix una inclusió per cada acte organitzat per tal de que tinguin també la
consideració d’assegurats les empreses que lloguen espais en l’edifici Casa
Llotja de Mar i en l’edifici Diagonal per fer el seu acte. Tanmateix, en aquest
supòsit la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de
Barcelona ha de tenir la condició de tercer en el contracte pel que fa als danys
al local de la seva propietat.
Es té una previsió aproximada de realització d’actes d’uns 20 mensuals en
l’edifici Casa Llotja i d’uns 10 en l’edifici Diagonal.
Cal l’inclusió de la Resp. Civil subsidiària de subcontractistes, la de muntatge
i desmuntatge i la d’intoxicació.
6) Responsabilitat civil dels participants al Programa PICE de Garantia Juvenil de
la Cambra, per a qualsevol de les accions desenvolupades dins del programa,
portat a terme a entitats/centres/empreses.
7) Responsabilitat Civil Professional
8) Danys patrimonials primaris
9) Pèrdua de documents i/o expedients
10) Protecció de dades – Com a capital addicional
11) Defensa Jurídica
Partida 3.- Responsabilitat Civil de Consellers i Directius
Es vol cobrir:
1) Quantitats que els assegurats es vegin legal i personalment obligats a pagar
individual o conjuntament en relació a qualsevol reclamació per la seva
condició de conseller, administrador, director general, gerent o qualsevol altre
equivalent.
2) Despeses de constitució de fiances
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3) Despeses de representació legal en investigació formal
4) Reclamació contra cònjuges
5) Reclamació en matèria laboral
6) Despeses de publicitat
7) Despeses de defensa per contaminació
8) Perjudici financer pur per contaminació
9) Reclamacions per operacions de valors
Cinquena.- SUMES ASSEGURADES
Partida 1.- Defensa Jurídica

Reclamació de danys
Defensa penal
Defensa penal dels treballadors
Def. suplementària a la Resp. Civil
Reclamació de danys
Reclamació contractes subministres

Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.
Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.
Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.
Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.
Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.
Despeses 6.000 €/stre i Fiances 6.000 €/stre
Honoraris i despeses d'advocats : màx. 50% S.A.

Partida 2.- Responsabilitat Civil de l’activitat.
RC Propietat Immoble
RC Locativa
RC Explotació
RC Patronal
RC Organització Actes Casa Llotja de Mar
RC Subsidiària Subcontractistes
RC Muntatge i desmuntatge
RC intoxicació
RC Professional
RC Contaminació accidental
Danys patrimonials primaris
Pèrdua de documentació i/o expedients
Protecció de Dades ( dins del capital )

7.000.000 €
7.000.000 €
7.000.000 €
7.000.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
1.200.000 €
7.000.000 €
500.000 €
200.000 €
1.200.000 €

Partida 3.- Responsabilitat Civil de Consellers i Directius
Límits per sinistre i agregat anual

Responsabilitat civil administradors i directius

10.000.000€

11

Despeses de defensa
Despeses de representació legal
Despeses de publicitat
Reclamació contra cònjuges
Reclamacions en matèria laboral
Contaminació : despeses de defensa i reclamació
Inclusió societats filials
Inclusió societats participades
Període addicional de notificació

Incloses
Incloses
Incloses
Incloses
Incloses
Incloses
Incloses
Incloses
Incloses

Sisena. – ÀMBIT TEMPORAL
Partida 1. – Defensa Jurídica
Han de cobrir els danys reclamats durant el període de vigència de la pòlissa.
Partida 2.- Responsabilitat Civil de l’activitat.
Han de cobrir els danys reclamats durant el període de vigència de la pòlissa o dins
dels 24 mesos següents a l’anul·lació, extinció o resolució del contracte, amb
independència del moment en que es va produir el dany sempre que la reclamació no
fos coneguda per l’assegurat amb anterioritat a la data d’efecte de la pòlissa.
Partida 3.- Responsabilitat Civil de Consellers i Directius.
Ha de cobrir les reclamacions presentades en el període de vigència de la pòlissa
referides a fets ocorreguts en qualsevol moment d’aquest període o anteriors
(retroactivitat il·limitada).
Setena.- ÀMBIT TERRITORIAL
Partida 1. – Defensa Jurídica
Unió Europea, amb possibilitat d’ampliacions esporàdiques a resta del món (excepte
USA i Canadà) per a determinades activitats.
Partida 2. – Responsabilitat Civil de l’activitat.
Unió Europea, amb possibilitat d’ampliacions esporàdiques a resta del món (excepte
USA i Canadà) per a determinades activitats.
Partida 3.- Responsabilitat Civil de Consellers i Directius.
Mundial excepte USA i Canadà.

d. LOT 4 : COBERTURA D’ASSEGURANÇA DE DANYS PERSONALS
Primera.- DEFINICIONS
Prenedor de l’assegurança: Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona.
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Assegurador: Les entitats
contractualment.

asseguradores que

assumeixin

els

riscs

pactats

Assegurat: En relació a la assegurança d’accidents col·lectius i assistència en viatges,
tot el personal de la Cambra, membres del ple, comitè executiu i externs.
Segona.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Partida 1.- Accidents Col·lectius
Cobertura per mort o invalidesa permanent, per accident (segons barem pòlissa) així
com assistència també en cas d’accident.
Partida 2.- Assistència en viatges col·lectiu Cambra
Cobreix la assistència que pugi necessitar el personal de la Cambra, membres del Ple,
Comitè executiu i externs, assegurats durant els viatges professionals.
Tercera.- DESCRIPCIÓ DEL RISC A ASSEGURAR
Partida 1.- Accidents Col·lectius
La mort i invalidesa permanent per accident (segons barem pòlissa), així com
l’assistència també en cas d’accidents, de tot el personal de la Cambra (146 pers.),
externs (3 pers.), membres del Ple (48 pers.) i membres del Comitè Executiu (12 pers.)
de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Partida 2.- Assistència en viatges col·lectiu Cambra
Danys o assistència del personal de la Cambra, membres del Ple, del Comitè executiu
i externs de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona.
Pel que fa a les pòlisses de danys personals, es fa constar, que del nombre total
de tot el col·lectiu de la Cambra a assegurar, només hi han 3 persones que l’edat
màxima a data de la licitació és de 72 anys.
Quarta. – RISCOS COBERTS
Partida 1.- Accidents Col·lectius
1) Mort per accident
2) Invalidesa Permanent, incloent les invalideses parcials segons el següent
barem:
Pèrdua completa de la visió d'un ull
30%
Sordera completa d’ambdós oïdes
60%
Sordera completa d'un oïda
15%
Pèrdua total de fonació
30%
Pèrdua o inutil·lització absoluta:
Dret
Esquerra
Del braç o la mà
60%
50%
De la mà o de l'avantbraç
60%
50%
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Del dit polze
Del dit índex
D'un dels altres dits de la mà
D'una cama per sobre del genoll
D'una cama a l'alçada o per sota del genoll
Del dit gros del peu
De qualsevol altre dit del peu

22%
15%

18%
12%
7%
50%
40%
10%
3%

Pèrdua o inutil·lització d'ambdós braços o ambdues mans, o
d'un braç i una cama, o d'una mà i un peu, o d'ambdues
cames o ambdós peus

100%

Alienació mental incurable que exclou per qualsevol treball
Paràlisi completa
Ceguesa absoluta

100%
100%
100%

Si l’assegurat és esquerrà s’inverteix el barem en el que afecti.
Partida 2.- Assistència en viatges col·lectiu Cambra
L’assegurança haurà de cobrir els danys o la assistència del personal de la Cambra,
membres del Ple, del Comitè executiu i externs de la Cambra Oficial de Comerç,
Industria, Serveis i Navegació de Barcelona
Els mitjans de transport coberts són l’avió, ferrocarril, autocars de línea regular i altres
mitjans de transport públic, així com els turismes utilitzats per l’assegurat, ja siguin
propis o llogats.
Cinquena. – SUMES ASSEGURADES
Partida 1.- Accidents Col·lectius
Membres del ple, Comitè executiu, personal de la Cambra i personal extern
Mort per accident
100.000 €
Mort per accident de circulació
200.000 €
Invalidesa Permanent per accident (segons barem
pòlissa)
200.000 €
Invalidesa Permanent per accident de circulació
400.000 €
Despesa d'Assistència Sanitària per accident (centres
lliure elecció)
615 €
Partida 2.- Assistència en viatges col·lectiu Cambra
1) Assistència en Viatge
Àmbit de cobertura 24 hores, garanteix l’assistència que pugui necessitar l’assegurat
mentre realitza un viatge així com la que pot necessitar en cas d’accident.
Aquesta assegurança ha d’incloure:
a) Repatriació o transport sanitari de l’assegurat ferit o malalt, fins al seu
ingrés en un centre hospitalari a Espanya.
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b) Repatriació o transport dels membres de la família de l’assegurat que
viatgin amb ell, si el retorn de l’assegurat es produeix per les causes de la
cobertura anterior i això impossibilita continuar el viatge pels mitjans
inicialment previstos.
c) Tornada anticipada de l’assegurat en cas de mort del cònjuge, ascendent o
descendent de primer grau o germà.
d) Desplaçament d’un acompanyant familiar al costat de l’assegurat si aquest
ha d’estar hospitalitzat més de 10 dies a l’estranger.
e) Repatriació o transport de l’assegurat en cas de mort.
f) Pagament o reintegrament de les despeses mèdiques, quirúrgiques,
farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, en cas d’accident o malaltia
de caràcter imprevisible ocorreguda durant el viatge, amb un màxim de
6.000 €.
g) Immobilització en un hotel si l’assegurat malalt o ferit, no pot tornar al seu
domicili per recomanació mèdica. La companyia es farà càrrec de les
despeses ocasionades per la pròrroga de l’estada a l’hotel fins a 30 € per
dia, amb un màxim de 10 dies.
h) Ajut en la localització i enviament dels equipatges, en cas de demora o
pèrdua.
i) Avançament de fiances i despeses de defensa fins a 4.500 €, i avançament
d’efectiu fins a 1.500 € per accident, robatori o malaltia greu a l’estranger.
j) Cerca de representant legal en cas que l’assegurat, com a conseqüència
d’un accident a l’estranger, precisi la contractació d’un advocat o procurador
per defensar els seus interessos legals. Els honoraris de l’advocat o
procurador aniran a càrrec de l’assegurat.
k) Intèrpret en cas d’accident o malaltia greu de l’assegurat a l’estranger.
L’assistència és extensiva als propis assegurats, al seu cònjuge, als pares i fills fins els
25 anys, sempre que visquin amb l’assegurat.
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