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

Des

21Més de 20 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l'ASSEGURANÇA DE COMUNITAT PER 
PROPIETAT VERTICAL o L'ASSEGURANÇA D'OFICINA FLEXIBLE, entre d'altres.

ASSEGURANÇA DE REHABILITACIÓ TRIENNAL
L'assegurança de rehabilitació triennal cobreix els 
danys materials que es puguin produir en les interven-
cions associades a immobles preexistents. El període 
de cobertura de la pòlissa és de 3 anys a partir de la 
recepció de les obres i sense període de carència.

Aquest producte està orientat tant pel Constructor, de 
cara a oferir una garantia als seus treballs al client amb 
el suport de l'assegurança, com pel Promotor, que serà 
sempre el beneficiari.

Es tracta també d'una assegurança triennal que no re-
quereix de l'existència d'una assegurança decennal, 
atès que no hi ha intervenció estructural a les obres a 
assegurar.

Què garanteix l'assegurança de Rehabilitació  
Triennal?
GaRanTia Bàsica
Es garanteixen durant 3 anys els danys materials que 
afectin als elements constitutius de nova execució 
d’obra secundària deguts a errors de concepció, dis-
seny, defecte de materials o d’execució dels mateixos.

GaRanTies complemenTàRies
•	 Despeses de demolició, desenrunament i restitució

•	 Revalorització automàtica de la Suma Assegurada

El període de cobertura de la pòlissa és de tres anys, 
a partir de la recepció de les obres i sense període de 
carència.

Per a que la pòlissa cobreixi l'obra, aquesta ha de tenir 
els condicionants constructius següents:

•	 Obres en les que l'objecte principal no contempli al-
teracions, ampliacions, reduccions, rehabilitació o 
reforç de la fonamentació i/o estructura

•	 Obres subjectes a un projecte tècnic

•	 Obres que no siguin susceptibles de ser assegu-
rades sota assegurança decennal de danys

•	 Existència d'una entitat de control tècnic

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

TipoloGia de les oBRes
A tall d'exemple i en base als projectes que es desenvo-
lupen actualment, aquesta assegurança és d'aplicació 
per a les obres següents:

•	 REHABILITACIÓ / CONDICIONAMENT ACÚSTIC 
(Total, parcial o puntual). Actuació sobre ele-
ments verticals, elements horitzontals i/o sobre 
instal·lacions.

•	 REHABILITACIÓ / CONDICIONAMENT EN-
ERGÈTIC. Actuació sobre elements verticals, ele-
ments horitzontals i/o sobre instal·lacions.

•	 ACCESSIBILITAT. Instal·lació d'ascensors, plata-
formes elevadores, execució de rampes, eliminació 
de graons, actuació sobre l'obra secundària (amp-
lada de portes, passadissos, tipus de portes, adap-
tació de banys).

•	 INSTAL·LACIONS. Evacuació, fontaneria, electrici-
tat, telecomunicacions, protecció, ventilació, cal-
efacció, aire condicionat.

•	 OBRA SECUNDÀRIA. Pintures i revestiments verti-
cals, Revestiments horitzontals, paviments, Falsos 
sostres, Revestiments de sostres, Fusteria interi-
ors, Vidres, Divisions.

•	 ADEQUACIÓ DE LOCALS.


