ASSEGURANÇA 5
LLEURE
1.- Definició del sistema de funcionament dels tràmits de l’assegurança
S’emet un contracte d’assegurança amb l’objectiu de donar la cobertura que es contempla a
l’article 152 de la Llei 58 de l’any 2010 de la Generalitat de Catalunya, per a tots els participants
en les activitats de lleure competitiu que organitzin els diferents Consells Esportius de Catalunya i
la UCEC.
El període de cobertura s’estableix des de les 0,00 hores del dia 1 de Setembre de 2013 fins a les
24,00 hores del dia 31 d’agost.
2.- Definició dels assegurats
El contracte estableix que es consideren assegurats qualsevol participant inscrit i/o amb llicència
dels diferents Consells Esportius, membres de l’entitat prenedora del contracte. Amb
independència de la seva comunicació a la companyia d’assegurances.
El prenedor en qualsevol cas, s’obliga a comunicar periòdicament, les noves altes al registre de
participants.
Al finalitzar l’anualitat d’assegurança la companyia regularitzarà la prima, en funció del numero
real de participants durant l’anualitat d’assegurança.
3.- Definició de les assegurances
3.1. Accidents
3.1.1. Abast i objecte de l’assegurança
El contracte d’assegurança d’accidents s’adapta al contingut del R.D. 849/1993 d’assegurança
esportiva obligatòria, d’acord al contingut de l’article 152 de la Llei 58 de 2010 de la Generalitat
de Catalunya, amb l’objectiu de donar cobertura a tots els participants en els diferents programes
que per activitats de lleure, organitzen els Consells Esportius de Catalunya.
El mateix queda vinculat al contingut del indicat R.D. 849/1993, i es remet sempre al redactat del
mateix.
S’estableix un període de duració d’un any per la mateixa, amb efecte el dia 1 de setembre de
2013.
3.1.2. Descripció del risc
El contracte d’assegurança dona cobertura d’accidents, en els termes que es contemplen en el
R.D. 849/1993 d’assegurança esportiva obligatòria per tots els participants inscrits en els
registres dels Consells Esportius de Catalunya, de les activitat de lleure, entenen per aquestes,
activitats esportives competitives.
3.1.3. Constància de garanties i capitals
Seguint el contingut de la pro forma adjunta, el contracte s’adapta integrament al R.D. 849/1993,
que contempla les següents sumes assegurades i condicions de cobertura, (acompanyem copia
del mateix),


Assistència medica i quirúrgica
- Decret: durant un període de 18 mesos sense límit de despeses
- Contracte: contemplada l’assistència durant 18 mesos, en centres concertats per la
companyia d’assegurances.
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Assistència farmacèutica en regim hospitalari
- Decret: Durant 18 mesos
- Contracte: contemplada durant 18 mesos



Assistència en regim hospitalari de despeses de pròtesis i material de osteosíntesis
- Decret: Durant 18 mesos
- Contracte: contemplada durant 18 mesos



Despeses de rehabilitació a conseqüència d’accident
- Decret: Durant 18 mesos
- Contracte: contemplada durant 18 mesos



Assistència mèdica i quirúrgica per accidents a l’estranger
- Decret: Fins a 6.010,10€
- Contracte: contemplada fins a 6.000,00€



Cobertura de Invalidesa derivada de la pràctica esportiva
- Decret: Per 12.020,20€
- Contracte: Contractat per 12.025,00€



Cobertura de Mort accidental derivada de la pràctica esportiva
- Decret: Per a 6.010,10€
- Contracte: contractat per 6.015,00€



Complement per despeses d’auxili a la defunció durant la pràctica esportiva, sense relació
directa amb aquesta
- Decret: Per 1.803,03€
- Contracte: contractat per 1.805,00€



Despeses de material ortopèdic
- Decret: Reemborsament del 70%
- Contracte: Contractades



Despeses odontològiques
- Decret: Per 240,40€
- Contracte: Contemplades fins a 600,00€



Despeses per trasllat o evacuació dels lesionats
- Decret: Dins del territori nacional
- Contracte: Contemplat dins territori nacional



Assistència mèdica en centres concertats per la companyia
- Decret: Dins de territori nacional
- Contracte: Contemplat



Assistència mèdica de lliure elecció en centres concertats
- Decret: Dins de territori nacional
- Contracte: contemplat

3.1.4. Normes d’actuació en cas de lesió
El participant haurà de rebre l’assistència mèdica de forma immediata, en qualsevol dels centres
que consten a la relació del punt 3.1.5.
Rebuda l’assistència, haurà d’informar al Consell de les circumstàncies dels fets, amb l’objectiu de
que aquest comuniqui a l’asseguradora la necessitat de l’assistència mèdica o altres tipus de
despeses contemplades.
Centre mèdic i asseguradora coordinaran directament els pagaments oportuns.
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3.2. Responsabilitat Civil entre esportistes
3.2.1. Abast i objecte de l’assegurança
És prenedor de l’assegurança la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i són assegurats, els
participants en les activitats esportives competitives que organitzen els Consells Esportius de
Catalunya.
3.2.2. Descripció del risc
La responsabilitat civil personal dels assegurats en la seva qualitat de participants en les diferents
activitats esportives que organitzen els Consells Esportius, amb els següents termes:
 Danys materials i corporals, així com els perjudicis que es derivin d’aquestos a terceres
persones.
 Danys corporals, així com els perjudicis que es derivin d’aquestos, ocasionats per un
assegurat un altre assegurat.
La cobertura és vàlida a tot el territori nacional.
3.2.3. Constància de garanties i capitals
S’estableix un límit per el conjunt de danys personals, materials i perjudicis indirectes de
150.000,0€ per sinistre.
Al mateix temps serà d’aplicació una franquícia en tots els sinistres que afectin a la cobertura de
danys materials de 150,00€, per sinistre.
3.2.4. Normes d’actuació en cas de sinistre
Comunicació escrita a l’assegurador, amb descripció de la data, dels fets, causes, circumstàncies,
i perjudicis generats.
4.- Altres propostes de millora
El contracte d’assegurança contempla com assegurats de forma automàtica a qualsevol
participant inscrit en les activitats dels Consells, obviant, si és necessari la comunicació prèvia
d’alta a l’assegurador.
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