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C-4/2020 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA 

D’ASSEGURANÇA PER COBRIR LA DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIO DE DANYS DE L’EMPRESA MIXTA 

D’AIGÜES DE BLANES, S.A. (LOT 4) 

 

1.- OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació, per part de l’empresa mixta d’Aigües de Blanes, S.A. (en endavant 

ABSA), d’una pòlissa d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la defensa 

jurídica. 

 

2.- RESPONSABILITATS ASSEGURADES 

Les responsabilitats cobertes seran les següents: 

➢ Assistència jurídica telefònica 

➢ Reclamacions de danys 

➢ Defensa davant d’altres assegurances 

➢ Reclamació en contractes sobre els locals 

➢ Reclamació de contractes de serveis 

➢ Reclamació de contractes de subministrament 

➢ Defensa davant la inspecció de treball 

➢ Defensa en contractes laborals 

➢ Defensa de la responsabilitat penal 

➢ Extensió de defensa penal, provocats per treballadors 

➢ Defensa suplementària de la responsabilitat civil 

                   a) Explotació 

                   b) Productes o serveis 

                   c) Patronal 

                   d) Contaminació 

➢ Reclamació extrajudicial de factures impagades, fins  6 reclamacions l’any 

 

3.- CAPITAL ASSEGURAT 

Les prestacions de serveis per la pròpia asseguradora son sense límit i en cas judicial una lliure  elecció per part 

d’ABSA, fins a 6.000 per sinistre. 

 

Per a la defensa de l’assegurat es podrà sol·licitar en el cas d’ésser la seva voluntat, el professional que lliurament 

esculli, amb comunicació prèvia a l’empresa asseguradora i amb el límit econòmic abans esmentat. 

 

4. DEFINICIONS 

 

 Assegurador: Entitat asseguradora que assumeixi els riscos pactats contractuals 

 

 Prenedor de l'Assegurança: AIGÜES DE BLANES, SA 
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Assegurat: La persona física o jurídica titular de l'interès assegurat que, en defecte del Prenedor, assumeix les 

obligacions derivades del contracte. 

  

Pòlissa: El document contractual que conté les Condicions Reguladores de l'assegurança, format per aquestes 

Condicions Generals, per les Condicions Particulars que individualitzen el risc i per els suplements o apèndixs 

que s'emetin al contracte per completar-lo o modificar-lo. 

  

Prima:  El preu de l'assegurança. 

 

5. CONDICIONS GENERALS 

  
1. Subjecte de l’assegurança  

  

➢ Són assegurats: La persona física (autònom) o la persona jurídica (empresa) titular de l'activitat 

empresarial , i en elseu cas, elsseus socis mercantils, elsseusfamiliars i la persona o persones a les que 

delegui la direcció de l' empresa, durant l' exercici de l'activitat pròpia de la mateixa.   

 

➢ Son així mateix assegurats els membres del seu Consell d'Administració o Junta Rectora. 

 

➢ Excepcionalment i per les garanties en què expressament es assenyali, tindran també la consideració 

d'assegurats els assalariats de l'empresa o autònom emparat per la pòlissa,  mentre exerceixin el 

seu treball.  

  

2. Objecte de l' assegurança 

  

L’empresa asseguradora s'obliga dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a prestar a 

l' assegurat els serveis d' assistència extrajudicial i a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer el 

mateix, com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment judicial, administratiu o arbitral, derivats 

de la cobertura de l' assegurança. 

 
Així mateix i dins de les límits establerts en el contracte,  també es farà càrrec de les despeses en què puguin 

incórrer els assegurats com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment de mediació, sempre que 

aquest procediment derivi d'un fet garantit en la pòlissa i es trobi comprès dins de l' àmbit de aplicació de la Llei 

5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils. 

 

També pot ser objecte de l'assegurança la prestació de determinats serveis o el pagament dels mateixos, 

relacionats amb les cobertures de la pòlissa. 

 

En aquesta pòlissa, es garanteix la defensa jurídica dels interessos de l'assegurat en l'àmbit de l'activitat 

empresarial que es descriuen a continuació. 
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5. GARANTIES 

 

➢ Assistència jurídica telefònica 

  

L’empresa asseguradora posarà a disposició de l' assegurat un advocat per que li informi telefònicament, en 

prevenció de possibles litigis, sobre l'abast dels drets que l'assisteixin i la millor forma de defensar-los, en l'àmbit 

de la seva activitat empresarial i en relació amb les garanties d' aquest segur. 

 

Queda exclosa, en qualsevol cas, la consulta sobre temes fiscals i qüestions societàries. 

 

Aquesta informació jurídica es prestarà a través del nombre de telèfon que, a aquest efecte, s'ha de facilitar a 

l'assegurat. 

    

➢ Reclamació de danys 

  

L’empresa asseguradora garanteix la reclamació al tercer responsable identificable, tant per via amistosa com 

judicial, de les indemnitzacions corresponents a l'assegurat, pels danys i perjudicis que se li causin, per 

imprudència o dolosament, en el exercici de la activitat empresarial  i que a continuació es relacionen: 

 

• danys corporals al seu persona;  

• danys materials al local o locals destinats a l' activitat d’ABSA;  

• danys materials als béns mobles de la seva propietat, com ara mobiliari, maquinària, equips 

electrònics o informàtics, útils, gènere, mercaderies, matèries primeres i productes, propis de l' act

ivitat empresarial o autònoma;   

• perjudicis causats per la sostracció dolosa dels béns mobles abans indicats o dels diners existent en 

el local, fins i tot en el supòsit d'infidelitat dels seus empleats; 

• perjudicis patrimonials, inclosa la pèrdua de beneficis, que derivin dels danys corporals o materials 

abans indicats. 

 

No inclou aquesta garantia la reclamació dels danys que siguin conseqüència de l' incompliment d'una relació 

contractual específica entre l'assegurat i el responsable dels mateixos, sense perjudici d'altres expresses 

garanties contractuals. 

 

En cas de mort de l'assegurat, poden exercir la reclamació els seus familiars, hereus o beneficiaris. 

  

  

➢ Defensa d'altres assegurances 

  

L’empresa asseguradora garanteix la defensa i reclamació dels interessos de l'assegurat en relació amb 

l'incompliment contractual d’altres Asseguradores privades i del  Consorci de Compensació d' Assegurances, a 

l'objecte de fer efectius els drets que en general es derivin de les pòlisses d'assegurança en vigor 

durant el temps de validesa del present contracte, que tingui concertades o de les que sigui beneficiari en 

l'àmbit de l'activitat empresarial declarada.   
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L'incompliment contractual garantit es produeix no només per l'actuació expressa de l'asseguradora, sinó també 

per l'omissió tàcita de la seva obligació de reparar el dany o indemnitzar el seu valor, en el termini 

màxim de 3 mesos des de la producció del sinistre. En aquest últim supòsit l’asseguradora garanteix també la 

reclamació, amb la justificació documental per l'assegurat d'haver declarat el sinistre dins de termini i haver 

reclamat, de forma fefaent i sense resultat satisfactori, els seus danys. 

 

Inclou la present cobertura el pagament dels honoraris pels peritatges contradictoris previstos en aquestes 

pòlisses d'assegurança, en la part que en elles es fixi a càrrec de l'assegurat.   

 

 

➢ Defensa de drets sobre el local 

  

L’asseguradora garanteix la defensa dels drets de l'assegurat en relació amb el local o locals, situats en territori 

espanyol i destinats a l'activitat empresarial declarada. 

 

• Com a propietari, usufructuari o arrendatari de l' local, la garantia comprèn:   

o La defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes amb els seus veïns, situats a 

distància no  superior a 100 metres, per infracció de normes legals relatives a emanacions de f

ums o gasos, higiene, sorolls persistents i activitats molestes, nocives o perilloses.   

o La reclamació per incompliment dels contractes de serveis d'obres, reparació, conservació o 

manteniment de el local i de les seves instal·lacions fixes, sempre que el pagament d'aquests 

serveis correspongui íntegrament a l' assegurat.  

 

• Com a propietari o usufructuari:   

o La defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes amb els seus veïns, situats a 

distància no  superior a 100 metres, per qüestions de servituds de pas, llums, vistes, distàncies, 

límits i parets mitgeres.   

o La defensa i reclamació dels seus interessos enfront de la comunitat de propietaris de l'immoble 

en què es trobi el local, sempre que estigui al corrent de pagament de les quotes legalment 

acordades.  

o La defensa de la seva responsabilitat penal en els processos que se li segueixin com a membre 

de la junta de copropietaris de l'immoble en què es trobi el local.  

 

• Com arrendatari:   

o La defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes derivats del contracte 

d'arrendament de local. No queden coberts els judicis de desnonament per falta de pagament. 

  

Queden exclosos de totes les cobertures d'aquest article, els fets voluntàriament causats 

per l' Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part de aquest, segons sentència judicial ferma. 
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➢ Reclamació en contractes de serveis 

  

L’asseguradora garanteix la reclamació per incompliment dels següents contractes d'arrendament de serveis, 

concertats per l'assegurat en el desenvolupament de l'activitat empresarial i el destí final sigui l' empresa 

emparat perla mateixa, el seu  local o locals o bé estiguin destinats a la realització de la pròpia activitat declarada: 

• Serveis de reparació i manteniment de béns mobles, inclosa la maquinària i equips electrònics o 

informàtics i dels seus programes operatius. 

• Serveis de professionals titulats. No inclou l'anterior definició dels serveis d'industrials, com ara 

lampistes, electricistes, fusters, pintors i altres activitats similars de tipus industrial.  

• Serveis mèdics i hospitalaris, el destinatari dels quals sigui l’assegurat o els seus assalariats. 

• Serveis de viatges i de hostaleria.  

• Serveis privats de vigilància i seguretat.  

• Serveis de neteja, bugaderia i tintoreria.  

• Serveis de transports, mudances i missatgeria.  

 

Els anteriors contractes d'arrendament de serveis quedaran garantits sempre que no constitueixin 

essencialment la pròpia activitat de l'empresa objecte de l'assegurança. 

 

No inclou la present garantia els contractes sobre vehicles de motor, encara que siguin d'ús comercial o 

industrial. 

 

Tampoc inclou aquesta garantia els contractes de subministraments, com ara aigua, gas, electricitat o 

telèfon, als quals es refereix el següent article. 

  

➢ Reclamació en contractes de subministraments 

  

L’Asseguradora garanteix la reclamació per incompliment dels contractes de subministraments d'aigua, gas, 

electricitat i telèfon, concertats per l'assegurat en el desenvolupament de l'activitat empresarial descrita i el 

destí final sigui l'empresa emparat per la mateixa, el seu local o locals o bé la realització de la pròpia activitat 

declarada, sempre que l'import reclamat excedeixi de 600 euros per sinistre. 

  

➢ Defensa de l'empresari davant la inspecció de treball 

  

L’Asseguradora garanteix la defensa de l'assegurat en els procediments instats per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, per suposades infraccions de la normativa legal aplicable a l'empresa  i a l'activitat emparada 

per l'assegurança, en matèria de condicions de treball, ocupació, seguretat social i seguretat i salut en el treball. 

 

La defensa garantida comprendrà sempre la via administrativa. Inclourà també la via judicial, quan el litigi sigui 

per quantia no inferior a 600 euros o comporti el tancament del local o el cessament de l'activitat empresarial o 

autònoma. 

 

L'assegurat ha de respondre directament de l'import de la sanció que, definitivament, se li imposi, sense que 

recaigui sobre l'assegurador responsabilitat per aquest concepte. 
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➢ Defensa l'empresari en contractes laborals 

  

L’Asseguradora garanteix la defensa com a demandat del titular de l'empresa emparat per l'assegurança, en 

relació directa amb un conflicte laboral, de caràcter individual, promogut per algun dels seus 

assalariats, degudament inscrit en el règim general de la Seguretat Social, que hagi de substanciar davant els 

organismes de conciliació i la jurisdicció social. 

 

Queda inclosa la defensa de la titular de l'empresa assegurada davant la jurisdicció social, amb inclusió de la 

prèvia via administrativa, en els litigis promoguts pels seus assalariats en relació amb l'Institut Nacional de la 

Seguretat Social, mutualitats de Previsió Social . 

 

No comprèn aquesta garantia la defensa de l'assegurat en els procediments instats per la Inspecció de 

Treball, als quals es refereix l'anterior defensa davant la inspecció de treball. 

 

 

➢ Defensa de la responsabilitat penal 

  

L’Asseguradora garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l'assegurat, en els processos que se li 

segueixin per fets produïts en l'àmbit de l'activitat empresarial descrita. 

 

Queden exclosos els fets voluntàriament causats per l'Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per 

part d'aquest, segons sentència judicial ferma. 

  

➢ Extensió de la defensa penal 

  

L’Asseguradora garanteix la defensa de la responsabilitat penal dels assalariats de l'empresa o autònom emparat 

per l'assegurança, en els processos que se'ls segueixin per fets produïts en l'exercici del seu treball. 

 

Queden exclosos els fets voluntàriament causats per l'Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per 

part d'aquest, segons sentència judicial ferma. 

 

Prestacions comunes a la defensa de responsabilitat penal: Assistència al detingut i constitució de fiances. 

a) Si es produís la detenció de l' assegurat per qualsevol fet garantit en els fets de defensa penal , 

l’Asseguradora posarà a la seva disposició un advocat per tal que l'assisteixi i informe dels 

seus drets.  

b) L’Asseguradora constituirà, en els mateixos supòsits i fins al límit expressat en les condicions 

particulars , la fiança que en el procediment penal es s'exigeixi a l' assegurat, per:    

• obtenir la seva llibertat provisional.  

• avalar la seva presentació a l'acte de l' judici.  

• respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d'indemnitzacions i multes.  
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➢ Defensa suplementària de la responsabilitat civil  

 

Sempre que no hi hagi assegurança de responsabilitat civil o existint no tingui efecte per trobar-se en situació 

de descobert, rebutgi o insolvència del seu asseguradora, o per ser la quantia de la reclamació 

inferior a la franquícia establerta en la pòlissa, d’ocasionar danys a tercers per imprudència, imperícia 

o negligència en l' exercici de l' activitat empresarial o autònoma declarada, l’Asseguradora garanteix la de

fensa de l'assegurat i, si escau, també dels seus representants legals i assalariats, enfront del tercer 

perjudicat pel sinistre, derivada de:   

 

a)  La responsabilitat civil d'explotació, entenent per tal l'exigible a l'assegurat o als seus empleats per els 

danys causats a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, per els objectes i maquinària que 

utilitzin  en la seva comesa i pel local o locals destinats a l'activitat empresarial o autònoma. 

 

b) La responsabilitat civil de productes o serveis, entenent per tal l'exigible a l'assegurat o als seus 

empleats per els danys causats a clients o tercers, per els productes o serveis propis de l' activitat 

empresarial o autònoma, un cop lliurats o prestats.   

 

S'exclou de la cobertura d'aquest apartat b) la defensa de l'assegurat pels danys causats pels productes 

o serveis lliurats o prestats abans de l'efecte de l'assegurança i els que no es manifestin en el termini 

d'un any a comptar de la seva data de lliurament o execució. 

 

c) La responsabilitat civil patronal, entenent per tal l'exigible a l'assegurat pels danys corporals soferts pels 

seus empleats en l'acompliment de l' treball.   

d) La responsabilitat civil per contaminació, entenent per tal l'exigible a l'assegurat o als seus empleats 

pels danys causats a tercers, per la contaminació o pertorbació de l'aire, de les aigües, del sòl o de la 

flora i la fauna, per emissions generades per les seves instal·lacions o locals o per l' exercici de 

l'activitat empresarial, sempre que:    

 

• els danys causats siguin conseqüència d'un fet únic, sobtat i imprevist i no d'una acció 

continuada en el temps.   

• les aigües residuals de l'empresa siguin convenientment evacuades mitjançant instal·lació 

depuradora degudament autoritzada.  

• L’Assegurat disposi de llicència d' activitat o ambiental si estigués legalment obligat a això.  

 

Es exclou expressament de la cobertura de l' present apartat  la defensa de l' assegurat per danys causats per la 

radiació o contaminació radioactiva de qualsevol tipus. 

 

La garantia es s'estén a la defensa de l' assegurat, davant la reclamació contra el mateix per part de 

l'asseguradora de responsabilitat civil, en exercici del seu dret de repetició, de les indemnitzacions pagades al 

perjudicat o als seus hereus.   

 

En els supòsits en què hi hagi obligació legal de assegurar la responsabilitat civil, només es prestarà aquesta 

garantia si l'assegurat acredita disposar d'assegurança obligatòria en vigor. 
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➢ Reclamació extrajudicial de factures impagades 

  

L’Asseguradora garanteix la reclamació, en via extrajudicial, d'aquelles factures impagades de les que resulti 

creditor l'assegurat i que s'hagin meritat en l'àmbit de la seva activitat empresarial o autònoma. Queda 

expressament exclosa d'aquesta garantia la reclamació de factures en via judicial. 

 

Per tenir dret a aquesta prestació, la reclamació a efectuar haurà de reunir els següents requisits: 

 

• Que la operació mercantil origen de la factura impagada es s'hagi celebrat en data posterior a la entra

da en vigor d'aquesta garantia i una vegada transcorregut el termini de carència. 

• Que l'impagament es trobi documentat, vençut i no prescrit, i que sigui d'import igual o superior a 

300 euros.  

• Que l'impagament procedeixi d'una operació de lícit comerç.  

• Que el deutor no hagi estat declarat insolvent segons declaració judicial.  

 

Termini de carència: S'estableix en la present garantia un termini de carència d'un mes a comptar de la data 

d'efecte de la mateixa. 

 

La cobertura d' aquesta garantia queda limitada a la reclamació extrajudicial d' 1 màxim de fins 6 factures 

impagades per anualitat d'assegurança, no acumulables. 

 

6. COBERTURA  L’ASSEGURANÇA 

 L’assegurança cobreix  les despeses següents: 

 

1. Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels les procediments coberts.   

2. Les despeses derivades del procediment de mediació cobert   

3. Els honoraris i despeses d’advocat.   

4. Els drets i bestretes de procurador, quan la seva intervenció sigui preceptiva.   

5. Les despeses notarials i d'atorgament de poders per a plets, així com les actes, requeriments i altres actes 

necessaris per a la defensa dels interessos de l' assegurat.   

6. Els honoraris i despeses de perits necessaris.   

7. Els honoraris i despeses de dictàmens tecnico-actuarials, quan siguin necessaris per reclamar una 

indemnització.   

8. Els honoraris i despeses derivades de la tramitació de declaració judicial o notarial d'hereus, 

quan sigui requisit imprescindible per a la indemnització de les beneficiaris, en cas de defunció de l'assegurat a 

conseqüència d'un sinistre cobert per aquest contracte.    

9. Qualsevol altra prestació garantida expressament per la pòlissa.   

 

Així mateix, es garanteix la constitució, en els processos penals emparats per la pòlissa, de les fiances exigides a 

l'assegurat, per: 

 

1. Obtenir la seva llibertat provisional.   

2. Avalar la seva presentació a l'acte de l' judici.   
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3. Respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d'indemnitzacions i multes.   

  

  

7.EXCLUSIONS DE L’ASSEGURANÇA 

  

La pòlissa no cobreix: 

 

• Les indemnitzacions i els seus interessos, així com les multes o sancions que puguin imposar-se a 

l'assegurat. 

• Els impostos o altres pagaments de caràcter fiscal dimanants de la presentació de documents públics o 

privats davant els Organismes oficials. 

• Les despeses que procedeixin d'una acumulació o reconvenció judicial, quan es refereixin a matèries no 

compreses en les cobertures garantides. 

  

  

8. SINISTRES 

 

S'entén per sinistre tot fet o esdeveniment imprevist, que causi lesió en els interessos de l'assegurat o modifiqui 

la seva situació jurídica, produït estant en vigor la pòlissa. 

  

S'entendrà produït un sinistre 

  

• A les defenses penals i administratives, en el moment en què s'hagi realitzat o es pretengui que s'ha 

realitzat el fet punible o sancionable. 

• En les reclamacions per culpa no contractual, en el moment mateix en què el dany ha estat causat.  

• En litigis sobre matèria contractual, en el moment en què es va iniciar o es pretén que es va iniciar, 

l'incompliment de les normes contractuals. 

  

9. EXCLUSIONS DE SINISTRES  

  

S'estableixen en aquesta assegurança les següents exclusions generals: 

  

 1. Qualsevol classe d'actuacions que derivin, directament o indirecta, de fets produïts 

per energia nuclear, alteracions genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, 

disturbis i actes terroristes.   

2. Els litigis que es derivin o tinguin el seu origen en vagues, tancaments patronals, conflictes col·lectius de 

treball o regulacions d' ocupació.  

3. Els fets voluntàriament causats per l' Assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part d'aquest, 

segons sentència judicial ferma.   

4. Els fets que es produeixin en l'àmbit de la vida particular de l'assegurat o derivin de qualsevol activitat diferent 

a l'empresarial o autònoma emparada per la pòlissa.    

5. Els sinistres que tinguin el seu origen o estiguin relacionats amb la transformació d'un local 

emparat per l' assegurança o bé amb el projecte, construcció o enderrocament de l' immoble en què el local es 

trobi situat.    
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6. Els sinistres relacionats amb aeronaus, amb embarcacions o amb vehicles de motor i   els seus  remolcs, 

encara que siguin d'ús comercial o industrial, sempre que aquests mitjans de transport siguin propietat de 

l'assegurat o estiguin sota la seva responsabilitat, encara que sigui ocasionalment. 

7. Els conflictes derivats de l'incompliment de qualsevol obligació contractual diferent de les expressament 

garantides en aquesta pòlissa.   

8. Els litigis sobre propietat intel·lectual o industrial, de dret de societats i sobre qüestions financeres i 

bancàries, o relacionats amb les coses considerades mobles en l'article 336 de el Codi Civil, és a dir, rendes o 

pensions, contractes sobre serveis públics i cèdules o títols representatius de préstecs hipotecaris, així com els 

procediments judicials en matèria d'urbanisme, concentració parcel·lària i expropiació.  

9. Les reclamacions que puguin formular-se entre si els assegurats en aquesta pòlissa, llevat el previst en les 

garanties quan cobreix la defensa de la responsabilitat civil patronal i les 

relatives  a la defensa del' empresari en contractes laborals, i la reclamació de l' assegurat contra l'assegurador 

en aquest contracte.  

10. Els fets l'origen o primera manifestació s'hagi produït abans de la data d'efecte de l'assegurança i aquells que 

es declarin després de transcórrer dos anys des de la data de rescissió o extinció de les garanties contractades.   

 

10. ELECCIÓ D’ADVOCAT I PROCURADOR  

  

L'assegurat tindrà dret a triar lliurement el procurador i advocat que hagin de representar i defensar, a partir del  

moment en què es vegi afectat per qualsevol procediment judicial, administratiu o arbitral emparat per la 

cobertura d'aquesta assegurança. 

 

Abans de procedir al seu nomenament, l'assegurat ha comunicarà a l’asseguradora el nom de l'advocat i 

procurador elegits. 

 

Si l'advocat o procurador elegit per l'Assegurat no resideix en el partit judicial on s'hagi de substanciar el 

procediment, seran a càrrec de l'assegurat les despeses i honoraris pels desplaçaments que el professional 

inclogui en la seva minuta. 

 

L'advocat i procurador designats per l'assegurat, gaudiran de la més àmplia llibertat en la direcció 

tècnica de les assumptes encomanats, sense estar subjectes, en cap cas, a les instruccions de l' assegurador, 

el qual no respon de la actuació de tals professionals ni de l' resultat de l' assumpte o procediment. 

 

11.- FIANÇA  

El límit de la fiança serà de 6.000,00 EUR  

 

12.- ÀMBIT TERRITORIAL DE COBERTURA 

Les garanties de l'assegurança són aplicables als sinistres produïts en territori espanyol, llevat que en les 

condicions particulars de la pòlissa es pacti diferent extensió. 

 

13.- ÀMBIT TEMPORAL DE COBERTURA 

L’assegurança garantirà els sinistres ocorreguts durant la vigència del contracte que es reclamin durant aquest 

període. 
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14.-DEFENSA JUDICIAL I RECLAMACIÓ DELS DANYS OCASIONATS A LES INSTAL·LACIONS D’ABSA 

L’assegurat prestarà la seva col·laboració i atorgarà els poders per a plets que siguin necessaris a favor dels 

advocats i procuradora designats. 

 

Quedaran incloses les següents garanties: 

a)La defensa de l’assegurat en la reclamació de danys materials d’origen no contractual causats en els 

immobles, béns mobles i xarxa de canalitzacions propietat de l’empresa amb un límit màxim de despeses 

de 6.000,00 EUR, incloent la contractació d’advocats externs. 

 

Només per a les reclamacions judicials, s’aplicarà un import mínim litigiós de 300,00 EUR, per sota 

d’aquesta quantia no es garantirà el tràmit judicial del sinistre 

 

 

 


