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Assegurança de responsabilitat civil professional 
 

El Col•legi té concertada una pòlissa col•lectiva de responsabilitat civil amb la 
companyia Zurich a través de La Mútua dels Enginyers/Serpreco, que cobreix a 
tots els col•legiats i col•legiades.

El principal objectiu és garantir la millor cobertura de la responsabilitat civil 
amb què  els col•legiats i societats professionals inscrites al registre del COEAC 
puguin incórrer en l’exercici de la seva activitat relacionada amb l’enginyeria 
agronòmica. Destaquen els següents aspectes:

El prenedor de la pòlissa és el Col•legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Els assegurats per la pòlissa seran:
els col•legiats i col•legiades del COEAC, •	
les societats de fins a dos enginyers agrònoms col•legiats i •	
 les societats professionals inscrites en el registre del COEAC.•	

L’activitat coberta serà l’exercici de la professió d’enginyer agrònom, en totes 
les activitats per les quals està habilitat.
 
Les cobertures seran en funció del tipus d’activitat, si és visable o no visable:
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1. Condicions per a activitats no visables.

Cobertura bàsica
Tots els col•legiats i col•legiades del COEAC disposeu d’una cobertura 
de responsabilitat civil professional bàsica de 75.000 € amb les 
següents condicions:
 

Ampliació de cobertura. Trams voluntaris
Si per la tipologia de la vostra activitat professional considereu necessari 
ampliar aquesta cobertura bàsica, podeu contractar una ampliació voluntària 
amb les següents condicions:

Cobertura Franquícia Prima (€/any)

75.000 € per any 10 % 
Mín. 1.500 € 
Màx. 5.000 €

La quota col•legial us dóna 
dret a aquesta cobertura.

Cobertura Franquícia Prima (€/any)

75.000 € + 

300.000 € 

per any 

10% 

Mín. 1.500 € 

Màx. 5.000 €

445,83 €/any
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2. Condicions per a activitats visables.

VISAT OBLIGATORI VISAT VOLUNTARI

Si el treball 
està visat  
pel COEAC

Si el treball 
NO està visat 
pel COEAC

Si el treball 
està visat 
pel COEAC

Si el treball 
NO està visat 
pel COEAC

Cobertura  
de 450.000 € 
per sinistre

Sense Cobertura Cobertura  
de 450.000 € 
per sinistre

Cobertura  
de 75.000 
€ per any

Agregat anual 
per assegurat: 
900.000 €

Agregat anual 
per assegurat:
900.000 €

Agregat anual 
per assegurat: 
75.000 €

Franquícia: 
10%
Mín. 1.500 €
Max. 5.000 €

Franquícia: 
10%
Mín. 1.500 €
Max. 5.000 €

Franquícia: 
12.000 €

Prima: per 
treball visat en 
proporció a les 
taxes de visat.

Prima: per 
treball visat en 
proporció a les 
taxes de visat.
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Ampliació trams voluntaris per a activitats visables
Per a les activitats visables és recomanable que els enginyers agrònoms adaptin 
la seva cobertura a la tipologia de treballs que visin. Si considereu necessari 
ampliar la cobertura de 450.000 € per sinistre, podeu contractar de forma 
voluntària les següents ampliacions:

Límit en el pagament de la prima de l’assegurança en un exercici:
Persones físiques: 6.000 €
Societats professionals: 10.000 € 

Cobertura Franquícia
Prima (complementà-
ria a la taxa de RCP 
per treball visat)

450.000 + 300.000 € per 

sinistre i agregat anual per 

assegurat:  1.200.000 €

10%  

Mín. 1.500 € 

Màx. 5.000 €

127,38 €/any

450.000 + 600.000 € per 
sinistre i agregat anual per 
assegurat:  1.500.000 €

10%  

Mín. 1.500 € 

Màx. 5.000 €

222,92 €/any

450.000 + 1.000.000 € per 
sinistre i agregat anual per 
assegurat:  1.900.000 €

10% 

Mín.: 1.500 € 

Màx.: 5.000 €

435,22 €/any
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Quins són els avantatges més importants de la nostra 
pòlissa(*):

(*): de conformitat amb les condicions especials de la pòlissa.

Responsabilitat civil professional

Coordinació de seguretat i salut

Contaminació accidental i acústica

Límit de la pòlissa col•lectiva 30.000.000€

Concurrència d’assegurances La pòlissa actua en primer lloc i 
de forma directa.

Inhabilitació professional 1.800€ mensuals durant 12 me-
sos

Pèrdua o destrucció de documents 60.000€

Retroactivitat Il•limitada

Assistència Jurídica (lliure elecció  
d’advocat)

Assegurats inactius Es mantenen les cobertures en cas 
de mort, jubilació o invalidesa.

Tramitació de sinistres de forma ràpida, 
àgil i senzilla
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Com actuar en cas d’incidència o sinistre?

Assessorament previ:
Us informarem de com procedir, què fer i com efectuar la declaració de sinistre. 
No signeu res, ni assumiu la vostra responsabilitat, encara que sigui evident.

Davant de qualsevol incidència produïda en l’acompliment de l’activitat 
professional com a enginyer agrònom, poseu-vos en contacte amb la corredoria 
d’assegurances i l’assessor professional us atendrà personalment per explicar-
vos els passos a seguir en funció de la vostra incidència o sinistre.

Per telèfon o correu electrònic, contacteu amb:

Tramitació àgil:  
Un cop declarat el sinistre ens ocuparem d’enviar un pèrit per a avaluar la vostra 
possible responsabilitat i l’abast dels danys i perjudicis. Tingueu preparada tota la 
documentació de la vostra actuació professional.  En els sinistres amb intervenció 
judicial, ens ocuparem del contacte entre l’advocat del cas i vosaltres.
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La Mútua dels Enginyers / Serpreco
Via Laietana, 39, 2n 
08003 Barcelona
Tel.: 932 954 300
Tel.: 647 849 722

Identifiqueu-vos sempre com a enginyers agrònoms

colectivos@mutua-ingenieros.com
calconchel@mutua-enginyers.com
jbalufo@mutua-enginyers.com



Tu com a col•legiat/ada del 
COEAC també pots tenir la 
tranquil•litat que t’ofereix 
una assegurança de res-
ponsabilitat professional. 

Si vols conèixer tots els detalls de 
l’assegurança de responsabilitat ci-
vil professional  consulta l’apartat 
“responsabilitat civil professional” 
del portal web del COEAC.

Seguiment:
Ens ocuparem de fer el seguiment de les gestions davant la companyia, com ara:
 Reclamar l’informe pericial previ.•	
 Reclamar l’informe pericial definitiu.•	
 Reclamar informes a l’advocat de la situació de les diligències, etc.•	

  
Finalització  
Una vegada avaluat l’origen del dany, establerta la seva responsabilitat i 
avaluats els perjudicis ens ocupem de la indemnització al perjudicat. 
Si no hi hagués responsabilitat en la vostra actuació professional, afrontarem la 
reclamació que se li planteja.

Com podeu disposar d’aquests serveis?
El simple fet de formar part del col•lectiu de col•legiats i col•legiades 
del COEAC us permet disposar d’aquesta pòlissa col•lectiva.

Disposar d’aquesta 

cobertura és 

possiblement 

el motiu més 

important per 

estar col•legiat.
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Tu com a col•legiat/ada del 
COEAC també pots tenir la 
tranquil•litat que t’ofereix 
una assegurança de res-
ponsabilitat professional. 

Si vols conèixer tots els detalls de 
l’assegurança de responsabilitat ci-
vil professional  consulta l’apartat 
“responsabilitat civil professional” 
del portal web del COEAC.

Nom: Nom: Jacint Descarrega
Núm. col•legiat: 1331
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Disposar d’aquesta cobertura de responsabilitat civil professional, és 
un motiu prou important per estar col•legiat.

El visat, a més d’habilitar-me com a professional i avalar la meva competència 
tècnica per a portar a terme un treball professional, sobretot, el que representa 
per a mi és la seguretat i la tranquil•litat de tenir coberta la responsabilitat 
civil professional que se’n pugui derivar.

Entenc que entre tots, a través de la pòlissa conjunta del Col•legi, podem 
aconseguir les millors condicions del mercat que no pas sol.

Recordo un cas d’una nau d’emmagatzematge per a productes agraris, en el qual, 
em van encarregar el projecte i la direcció d’obra  i que, durant la direcció d’obra, 
un dia de forta tempesta, es van produir filtracions d’aigua com a conseqüència 
d’una estanquitat defectuosa entre els murs de la nau i la teulada. 

Com a conseqüència d’això, es van produir danys als productes emmagatzemats 
i a més, per tal de portar a terme la reparació de les deficiències constructives, 
es va haver de paralitzar l’activitat comercial de la nau.

De seguida em vaig posar en contacte amb la corredoria i em van assessorar 
del que havia de fer. Ells mateixos van posar en marxa tots els tràmits i es van 
ocupar de fer-ne el seguiment.

Durant la intervenció pericial, van haver-hi discrepàncies en la valoració 
dels danys, tant dels productes danyats com del cost econòmic que suposa la 
paralització del negoci, així com de la part de la reparació de les deficiències 
constructives.

El fet que el perjudicat, d’un principi no consideres necessari contractar 
una representació legal, va retardar el procés, ja que la documentació que 
presentava no era vàlida. Malgrat els diversos requeriments efectuats perquè 
acredités d’una forma legal i oficial els perjudicis soferts, no havia forma que els 



lliurés correctament. Mentrestant i de tant en tant, el perjudicat s’anava posava 
en contacte amb mi per intentar tancar el tema. 

Per sort, sempre vaig tenir el suport de l’assessor professional de la corredoria, 
que a més de fer-ne el seguiment i tirar endavant amb els diversos requeriments, 
en tot moment m’indicava el que havia de fer. 

Finalment, el perjudicat va veure que el millor era nomenar a uns interlocutors 
vàlids, i amb ells es van poder negociar les indemnitzacions. Es van revisar 
els conceptes i  l’import valorat dels danys, dels quals es va excloure alguna 
partida, i així, es va poder tancar i finalitzar satisfactòriament el sinistre, amb 
una rebaixa important respecte a les pretensions inicials.

Gràcies a l’assegurança de responsabilitat civil professional 
el Jacint va poder resoldre satisfactòriament un imprevist 
important.

Suport i assessorament professional per a la contractació i 
gestió de les assegurances
El Col•legi ha posat en marxa un nou servei d’assessorament en tot tipus 
d’assegurances, tant personals com professionals, amb un tracte directe i 
personalitzat. 

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb les vostres assegurances els 
assessors professionals del COEAC us atendran personalment, analitzaran les 
vostres necessitats particulars i trobaran l’assegurança que més bé s’adapta a 
les vostres condicions, amb les millors prestacions, serveis i amb al millor preu.

Demaneu una cita prèvia amb els especialistes en 
assegurances del COEAC i beneficieu-vos de la millor 
cobertura al millor preu, per a tot tipus d’assegurances que 
necessiteu.




