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Butlletí informatiu  
de la corredoría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Catalunya

Abr

2115 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l'AssegurAnÇA decennAL de dAnys o 
l'AssegurAnÇA de comunitAt de propietAri verticAL, entre d'altres.

RESPONSABILITAT CIVIL: 
IMPORTÀNCIA DE LES REGULARITZACIONS

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

L'assegurança de responsabilitat civil anual renovable 
per activitat té com a objecte la protecció del patrimoni de 
l'assegurat a l'assumir, amb els límits contractualment ac-
ceptats, les indemnitzacions que a aquest li poguessin cor-
respondre com a conseqüència dels danys causats a tercers 
en el desenvolupament de l'activitat assegurada.

La prima d'aquest contracte d'assegurança està conforma-
da, generalment, per dos magnituds: un paràmetre quantita-
tiu que mesura el volum del risc (per exemple, el volum de 
facturació o el volum d'obra executat) i un paràmetre quali-
tatiu que determina el nivell del risc assegurat (s'anomena 
taxa i està calculada en funció dels criteris de subscripció 
fixats pel tipus d'activitat, les garanties sol·licitades i els 
límits adoptats).

Aquest paràmetre qualitatiu (per exemple volum de factura-
ció) és una magnitud susceptible de variació (se sol fixar per 
les estimacions de negoci per al període de temps de cober-
tura del contracte d'assegurança); i, per això, la prima ha de 
reajustar-se a la fi de cada període d'assegurança (anualitat) 
amb les dades definitives proporcionades a l'assegurador.

L'assegurat té l'obligació de proporcionar aquesta infor-
mació (és comú marcar un temps per comunicar aquesta 
informació) i l'assegurador es reserva el dret de practicar 
inspeccions per verificar o esbrinar les dades referents als 
elements o magnituds sobre els quals la prima està convin-
guda. Aquest exercici es denomina regularització i propicia 
l'emissió d'un suplement, en el cas que es generi prima, o 
l'enviament d'una comunicació a l'assegurat per donar fe de 
l'acompliment de les seves obligacions.

L'impacte que pot ocasionar incomplir l'obligació de regu-
laritzar la prima del contracte és prou significatiu i té conse-
qüència en la prestació dels sinistres.

Si aquesta omissió o inexactitud en l'obligació de regu-
laritzar la prima és motivada per mala fe del prenedor de 
l'assegurança o de l'assegurat, l'assegurador quedarà alli-
berat de la seva prestació; i, en un altre cas, la prestació 
de l'assegurador es reduirà proporcionalment a la diferència 
entre l'import de la prima calculada i l'import de la prima que 
s'hagués aplicat d'haver-se conegut l'import real de les mag-
nituds que serveixen de base per al seu còmput.

És possible actualitzar el volum de facturació fixat en el con-
tracte d'assegurança en la renovació de la mateixa. En el 
procés de renovació d'una pòlissa, l'assegurador comunica 
qualsevol modificació al contracte d'assegurança i sol·licita 
el volum de facturació estimat per al període a renovar de 
la pòlissa. Així mateix, aquestes comunicacions inclouen els 
períodes pendents de regularitzar perquè l'assegurat pugui 
posar-se al corrent de les seves obligacions.

En el contracte d'assegurança de responsabilitat civil per 
activitat és comú que es fixi una prima mínima per la sub-
scripció de el risc. En el cas que la prima regularitzada fos 
inferior a la prima inicial del contracte, es realitzaria l’extorn 
corresponent, sempre amb el límit fixat en el contracte 
d'assegurança com a prima mínima.


