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Butlletí informatiu  
de la correduría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Barcelona

Feb

1515 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA De MuLTIrIsC 
D'OFICInes o l'AssegurAnçA De COnVenI COL·LeCTIu, entre d'altres.

TERMINOLOGIA EN ASSEGURANCES DE COMERÇ
En aquest butlletí pretenem aclarir els dubtes més freqüents 
sobre alguns conceptes de l'assegurança de comerç. 

NUCLI URBÀ: conjunt o agrupació d’edificacions constituït 
per un mínim de 50 habitatges o 250 habitants i que disposi 
de tots els serveis públics d’enllumenat, aigua, claveguer-
am i telèfon.
TRANSPORT DE FONS: espoliació durant el transport de 
fons, de diners en efectiu i documents o rebuts represen-
tatius d’un valor o garantia de diners, propis de l’activitat 
comercial assegurada, que estiguin en poder de les per-
sones que els transportin que depenguin exclusivament de 
l’assegurat, amb una edat compresa entre 18 i 65 anys, 
sempre que els prenguin mitjançant violència o sota una 
amenaça que posi en perill la vida d’aquestes persones.
El transport de fons s’ha de fer des de l’establiment o com-
erç assegurat fins a les oficines bancàries, durant el període 
comprès entre les vuit hores del matí i les vint-i-una hores 
del vespre.
PORTES DE FUSTA MASSISSA: Porta amb fulla de fusta 
massissa de com a mínim 45 mm de gruix i pany de seguretat.
PORTA BLINDADA: S’entén per porta blindada la porta 
metàl·lica o de fusta amb contraplacat metàl·lic d’1,5 mm de 
gruix com a mínim i pany de seguretat de tres o més punts 
d’ancoratge i amb 3 pius de seguretat, o més, al costat de 
les frontisses.
PORTA CUIRASSADA: S’entén per porta cuirassada la 
porta construïda totalment amb acer, amb el marc d’acer 
amb perfils antipalanca. El pany ha de ser de seguretat.
OBRES DE REFORMA: conjunt d’obres de condiciona-
ment, reforma i adaptació que l’assegurat ha dut a terme al 
local i que no es poden separar de l’obra inicial sense dany 
o malmetre-la.
CONTINENT A PRIMER RISC: conjunt format pels 
mateixos elements que el continent a valor total, i que quan 
el local formi part d’un edifici en règim de propietat horitzon-
tal, i hi hagi per al mateix una assegurança contractada per 
la comunitat de propietaris, o quan l’assegurat sigui arren-
datari del local, es garanteix una quantitat determinada fins 
a la qual queda cobert el risc, amb independència del valor 
total, sense aplicar la regla proporcional.
CONTINGUT: entès com el conjunt de béns assegurats que 

es classifiquen i relacionen més avall, situats a les dependèn-
cies o annexos que constitueixen el local, i la propietat del qual 
correspongui a l’assegurat, així com els béns propietat de ter-
ceres persones que s’indiquen en l’apartat II, “Existències”.
I. Mobiliari i Equips: El conjunt de béns mobles, ele-
ments d’adorn i decoració no fixos, estris professionals, 
maquinària, aparells elèctrics, equips electrònics (ordina-
dors i equips informàtics, equips de reproducció, impressió, 
escàners i transmissió de documents i centraletes elec-
tròniques), rètols interiors o exteriors, tendals i persianes 
no fixos, així com impresos, eines i estris de feina propis 
de l’activitat assegurada, que siguin al local descrit en les 
condicions particulars o en dependències annexes d’ús 
exclusiu de l’assegurat. Els taulells, expositors i vitrines es 
consideren sempre mobiliari, tret que la seva construcció 
sigui d’obra i, per tant, no siguin elements mòbils.
II. Existències: Són les mercaderies destinades a la com-
ercialització amb relació directa amb l’activitat comercial asse-
gurada, que siguin al local descrit en les condicions particulars 
o en dependències annexes d’ús exclusiu de l’assegurat
III. Mobiliari especial:
Entès com el conjunt de béns assegurats que es classifiquen i 
relacionen més avall que no tinguin la consideració d’existències 
quan el seu preu unitari supera 3.000 euros i que cal declarar 
nominativament en les condicions particulars:

Catifes amb denominació d’origen.•	
Porcellanes artístiques.•	
Tapissos, quadres i escultures.•	
Obres o objectes d’art.•	
Antiguitats, enteses com a objectes d’edat superior a •	
100 anys.
Objectes amb catalogació històrica.•	


