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Butlletí ESPECIAL COVID-19   
de la corredoría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Catalunya

15 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA De comerços i 
oficines o l'AssegurAnçA D'AcciDents conveni, entre d'altres.

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.
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La companyia ASEFA ens comunica que a partir d’avui 
dia 31 de març i fins el proper dia 9 d'abril de 2020, ex-
cepte indicació contrària i per a totes les obres assegu-
rades per ASEFA SEGUROS amb l'assegurança de Tot 
Risc Construcció (TRC), s'aplicarà automàticament una 
paralització de les obres, sense sobreprima alguna, amb 
els següents riscos coberts:
•	 Els esmentats en els articles 1.1 (Riscos convencio-

nals) i 1.3. (Riscos inherents a l'execució de l'obra) 
de les condicions generals de la pòlissa, inclòs ro-
batori i espoliació, així com actes vandàlics, sempre 
que es prenguin les mesures adequades de protecció 
i prevenció (vídeo vigilància, vigilància presencial i/o 
alarma connectada a central, etc. - Annex, punt 18 RD 
Llei 10/2020).

•	 Riscos de força major o de la naturalesa (segons els art. 
1.2 de les condicions generals).

•	 Despeses d'extinció i salvament (segons condicionat 
particular de la pòlissa).

•	 Desenrunament (segons condicionat particular de la 
pòlissa).

De la mateixa manera, un cop que es reprenguin les 
obres, i en previsió que es superi el període d'obra 
establert, s'inclourà sense sobreprima la pròrroga au-
tomàtica de l'20%.

Per a totes aquelles obres que s'hagués sol·licitat el su-
plement de paralització amb anterioritat a el 29 de març 
de 2020, es procedirà a la corresponent emissió amb el 
mateix abast de cobertures.

Amb l'objectiu de realitzar un adequat seguiment i gestió 
de la pòlissa, Asefa Seguros recomana comunicar qual-
sevol incidència que pogués afectar l'estat de les obres i 
la seva interrupció, concretament:

•	  Acta de paralització de les obres
•	  Darrera certificació d'obra disponible

En el supòsit que a partir del 31 de març de 2020, es pre-
cisés d'un suplement de paralització de les obres per part 
de 'prenedor de la pòlissa, en cas de necessitat de for-
malització davant de tercers, s'haurà d'adjuntar la docu-
mentació indicada en el punt anterior.

Assegurança de Responsabilitat Civil: Asefa Assegur-
ances no recomana la interrupció de les cobertures de 
responsabilitat civil, atès que aquesta responsabilitat con-
tinua existint tot i la interrupció de la seva activitat.

Un cop finalitzat l'Estat d'Alarma per Covid-19, i a causa de 
la nova durada de les obres, s'assumirà per part de Asefa 
Seguros, sense sobrecost, la prolongació del període de 
cobertura de Responsabilitat Civil per obra.

COVID-19 I ASEFA: NOVES MESURES A LA PARALITZACIÓ 
D'OBRES QUE ES PUGUIN PRODUIR DURANT EL PERÍODE 
D'ESTAT D'ALARMA PER COVID-19


