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La Mútua dels Enginyers, amb més de 60 anys d’experiència
en el sector assegurador i d’estalvi, som una entitat que
proporciona un servei integral a particulars, empreses,
associacions i col·lectius tècnics, tant d'enginyeria com
d’altres disciplines.

El Grup La Mútua dels Enginyers l’integren:
• Mutualitat de Previsió Social
• Serpreco, corredoria d’assegurances
• Crouco, agència de subscripció
• Mutuavalors EAF, empresa d'assessorament financer
• Accel&Grow, acceleradora per a emprenedors
• Variant Work, consulting Agency
• Calzado, Ariet & Asociados, corredoria 

d’assegurances

Qui som?



SERPRECO 

Qui som?

Som la corredoria d’assegurances del Grup La Mútua dels Enginyers.

Tenim una experiència de 40 anys gestionant pòlisses col·lectives de Responsabilitat Civil Professional per a més de:

• 50 col·legis i associacions professionals.
• 25.000 col·legiats i/o assegurats.

Comptem amb:

• Equip de 24 professionals qualificats i experts en assessorar i trobar la millor solució asseguradora acord
a les necessitats del client.

• Departament de sinistres propi per donar suport a la persona assegurada i vetllar pels seus interessos en
cas de sinistre.

Som especialistes en enginyers.



AMENACES

Quines són?

• Rutines

• Excessos de confiança
• Mala previsió
• Subcontractes

• Pressupostos mal ajustats 
• Excessiu criteri comercial 
• Copy & Paste
• Terminis d’execució
• No revisar i controlar els treballs
• Augment de la cultura de la reclamació
• No deixar per escrit ordres i instruccions
• Realitzar tasques d’instal·ladors sense assegurança específica
• La declaració responsable



OPERADORS

• Propietari i/o Organitzador

• Enginyer que certifica

• Administració Pública (Ajuntaments)

• Usuaris (TEMPS i OCI, menors d’edat)

Quins operadors participen en les instal·lacions temporals?



RESPONSABILITAT

Existeix o no una conducta culposa o negligent? 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-juez-imputa-responsables-y-ingeniero-castillo-hinchable-donde-murieron-ninas-mislata-202204211227_noticia.html


Quan?

És suficient amb que el 
subjecte incompleixi un 
deure de conducta 
senyalitzat en 
l’ordenament jurídic 
vigent.

Atribució

És atribuïble tant a una 
persona física com a 
una persona jurídica.

Procedència

Sorgeix d’una norma 
jurídica que, a 
diferència de la norma 
moral, procedeix de 
l’Estado.

RESPONSABILITAT JURÍDICA



RESPONSABILITAT JURÍDICA

Definició legal segons el CÒDI CIVIL (I)

Art.1.902
Qui per acció o omissió causi un dany a un tercer, intervenint culpa o negligència està obligat a reparar el dany.

Art.1.903
L’obligació imposada per l’article anterior és exigible no només per a actes propis, sinó també per a aquells als 
que tingui que respondre (pares de fills, propietaris dels seus empleats, col·legis dels seus professors…).



RESPONSABILITAT JURÍDICA

Definició legal segons el CÒDI CIVIL (II)

Art.1.904
Qui paga el dany causat pels seus dependents pot repetir contra aquests el que hagi satisfet.

Tots hem de respondre pels nostres actes, tot i que 
algú respongui per nosaltres. 

No s’ha de confondre culpa amb dol (mala fe).



CLASSES DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat 

administrativa

Responsabilitat 

penal

Responsabilitat 

civil

Responsabilitat 

laboral

Accions u omissions, doloses o 
imprudents i que estan penades per 
l’ordenament jurídic.

Incompliments de normes o reglaments, 
com per exemple l’obtenció d’un permís 
d’obres.

En accions que contravinguin la 
normativa laboral vigent o atemptin 
contra els drets dels treballadors.

(Ampliació)



PRINCIPALS MODALITATS D’ASSEGURANÇA R.C.

MODALITAT DESCRIPCIÓ

RC PROFESSIONAL Derivada de l’activitat Intel·lectual de l’exercici de la professió d’enginyer .

RC ADMIN - ALTS 
CÀRRECS (D&O)

Responsabilitat “mercantil” d’administradors i alts càrrecs, gerents, directius...

RC EXPLOTACIÓ
La responsabilitat com conseqüència directa de l’activitat empresarial: (propietari, organitzador, administració 
pública)

RC PATRONAL Exigible per danys corporals dels seus empleats donats d’alta a la S.S. per un accident laboral.

RC PRODUCTE Atribuïble a danys per error en la fabricació d’un producte.

RC INSTAL·LADORS Reclamacions per danys ocasionats ”durant” una instal·lació.

RC. LOPD
Imputable per l' incompliment de la Llei Orgànica 15/99, o Reial Decret 994/99, de 11 de juny (nou reglament 
europeu LOPD efectiu des de maig 2018!)



CAUSES D’EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT CIVIL

• Cas fortuït, força major o acte imprevisible o inevitable (art. 1.105 CC).

• Culpa Exclusiva de la víctima (trencament nexe causal).

RESPONS AMB TOT EL TEU PATRIMONI

• Art. 1911 del Codi Civil.

• Principi de responsabilitat patrimonial universal (respons amb els teus bens presents i futurs).

• En cas de matrimoni en règim de guanys, responen els bens comuns.

• L’obligació de respondre s'hereta, a excepció de renuncia dels hereus, o acceptació a benefici d’inventari.

• La reclamació pot arribar a afectar:

- Danys i perjudicis produïts (materials, corporals, morals..)

- Lucre cessant.



LA RC EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT 

EMPRESARIAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

O ORGANITZADOR

• El Tribunal Suprem en la seva sentència 741/2011, de 25
d’octubre reconeix l’assegurança de responsabilitat civil
d’Explotació com aquella que cobreix la responsabilitat civil
que l’assegurat ha de fer front com a conseqüència directe
del desenvolupament de la seva activitat empresarial, però
sense donar cobertura als danys o prejudicis als bens que
siguin objecte del treball directe de l’assegurat
(manipulació, transformació, elaboració, reparació,
instal·lació…).

• Ajuntaments: Promouen activitats. Responsabilitat
Patrimonial. (contenciós administratiu)



LA RC PROFESSIONAL DE L’ENGINYER QUE CERTIFICA L’ACTIVITAT

• Són les conseqüències per les quals l’enginyer pot ser civilment responsable per errors professionals derivats d’omissió o
negligència.

• L’assegurança de R.C. Professional garanteix l’activitat de l’enginyer.

• S'entén per activitat professional, l’activitat Intel·lectual de l’enginyer, on aplica les seves competències com enginyer.

• L’enginyer pot realitzar altres tasques com gerència, direcció general, comercial, on NO s’apliquen els coneixements
d’enginyeria; aquestes activitats NO estan cobertes per la pòlissa.

• Activitats manuals o físiques com, la fabricació de productes, o instal·lacions, NO estan cobertes.



ELS ENGINYERS COL·LEGIATS TENEN COBERTURA DE R.C.P

• Tant els visats o certificats com els que no (avantatges en 
disminució  franquícia pels que visen).

Queden coberts tots els treballsQueden coberts els enginyers

• De lliure exercici.
• Que treballin en firmes o gabinets d’enginyeria.
• Que treballin en empreses o industries en general (només 

pels seus treballs).
• Que treballin per l’administració (només pels seus 

treballs).



COBERTURES DE LA PÒLISSA

• Responsabilitat Civil Extracontractual de l’enginyer per:

• Danys materials.

• Danys corporals.

• Danys patrimonials primaris i els seus perjudicis 
consecutius causats a tercers que es deriven d’actes 
negligents, errors o omissions que puguin incórrer en 
qualitat d’enginyer.

• Defensa jurídica.

• Fiances judicials incloses.



ALTRES COBERTURES DE LA PÒLISSA

• Garanties i límits addicionals:

• Inhabilitació professional

• Pèrdua de documents

• Sancions LOPD

• Per a enginyers amb despatx propi:

• RC Explotació

• RC Patronal

• Deshonestedat empleats

• Es fa extensible la cobertura per a reclamacions contra societats professionals integrats per a enginyers assegurats en pòlissa.



ÀMBIT TEMPORAL DE LA COBERTURA

• Criteri de reclamació Occurrance: fet esdevingut durant la vigència de la pòlissa.

• Criteri de reclamació Claims Made (reclamacions fetes): empara fets anteriors a la vigència de la pòlissa sempre que no es
tingui constància prèvia d’aquests.

En la pòlissa es cobreixen les reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa amb independència de quan es va produir l’error
o s’ha manifestat el dany.

RECLAMACIÓ: qualsevol requeriment, demanda, escrit o emplaçament o comunicació fefaent on es formuli una pretensió contra 
l’assegurat.



EN CAS DE SINISTRE

• Mai assumir cap responsabilitat ni verbalment ni per escrit.

• No escollir lliurement un advocat.

• No fer cap desemborsament econòmic.

• Posar-se en contacte amb el mediador per a comunicar el sinistre a la companyia (la llei dona un termini de 7 dies).



• Adequar la cobertura al nivell del risc. Tenir una cobertura suficient (motxilla de treball o envergadura del risc).

• Deixar per escrit i documentat tot el que es pugui. Delimitar responsabilitats.

• No assumir compromisos que no es puguin complir.

• Revisar els treballs.

• Control i seguiment de les nostres tasques (Inadequat manteniment i absència de vigilància!!)

• No donar de baixa la pòlissa individual per estar cobert en una pòlissa de l’empresa (els interessos de l’enginyer no tenen per 
què coincidir amb els de la seva empresa).

• Assegurar-se de que l’empresa on es treballa disposa de cobertura on l’enginyer estigui cobert (demanar còpia de la pòlissa cada 
renovació).

• Consultar amb un mediador d’assegurances els dubtes de la teva pòlissa.

• Consultar amb el teu col·legi professional, pera saber si desenvolupes competències pròpies de la teva professió com a 
enginyer.

RECOMANACIONS



Gràcies

Via Laietana, 39, 2n

08003 Barcelona

932 954 300

662 991 085

empresa@mutua-enginyers.com

serpreco-particulars@mutua-enginyers.com

www.serpreco.com
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