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COORDINACIÓ DE

D’ESPLAI

PER A MÉS InFORMACIÓ:

www.fundacioesplaigirona.cat
assegurances@fundacioesplaigirona.cat

Antic
17003 Girona
Tel.: 972 24 93 25
Fax: 972 24 93 26

Per poder realitzar qualsevol de les activitats re-
gulades pel decret 267/2016 de la Generalitat de 
Catalunya, sobre activitats de temps lliure en què 
participen menors de 18 anys, les entitats orga-
nitzadores tenen l’obligació de contractar una 
assegurança d’accidents personals i de responsa-
bilitat civil que cobreixi els riscos derivats de les 
activitats que promouen.

Hi ha dues modalitats d’adhesió a l’assegurança:

Anual, per a entitats que fan activitats de manera 
continuada.
L’assegurança anual té validesa de l’1 d’octubre al 
30 de setembre. 

Puntual, per a una activitat concreta. Aquesta mo-
dalitat d’adhesió és recomanable per a entitats que 
realitzen una o diverses activitats concretes durant 
l’any. Tenen una durada màxima de 2 mesos.

Què s’ha de fer en cas d’accident?
•  Prestar immediatament assistència a la persona

accidentada.
•  Facilitar al centre hospitalari la targeta de la Segu-

retat Social o mútua de la persona lesionada i/o 
el seu número.

•  Si no es disposa d’aquesta cobertura, cal fer ser-
vir la pòlissa d’assegurança, facilitant el nom 
de la companyia i el número de pòlissa. Si s’uti-
litza la targeta de la Seguretat Social o bé s’ha 
donat el número d’afiliació, o si s’utilitza la mú-
tua, nO heu de fer la declaració d’accident.

des de la Fundació Esplai Girona - Mare de 
déu del Mont oferim un servei de contractació 
d’assegurances per aquelles entitats de lleure 
educatiu que ho desitgin.
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QUÈ OFERIM?

Accidents
La pòlissa d’accidents cobreix als participants i respon-
sables de les activitats desenvolupades per l’entitat 
que s’adhereix a la pòlissa, sempre que s’hagin facilitat 
les dades dels mateixos a la Coordinació de Centres 
d’Esplai. La pòlissa cobreix els accidents que puguin 
produir-se mentre es duen a terme les activitats del 
centre. Inclou: les despeses de rescat i salvament, les 
reparacions, reconstruccions o reposicions dentals, les 
pròtesis i aparells ortopèdics, etc. S’exclouen les pròte-
sis externes com ulleres o lents de contacte.
L’àmbit territorial de cobertura és la Unió Europea.

Garanties i capitals assegurats:

Responsabilitat civil
La pòlissa cobreix la responsabilitat civil imputable als 
responsables de les activitats com a conseqüència de 
danys corporals i materials causats a tercers per ells 
mateixos o pels nois i noies. Garanteix també la res-
ponsabilitat civil pels danys corporals dels quals pu-
guin ser víctimes els propis nois i noies, utilitzant els 
locals, les instal·lacions, i en les activitats organitzades 
o controlades per l’entitat. Àmbit territorial de cober-
tura: Unió Europea.
La pòlissa de responsabilitat civil té una franquícia de 
300 €.
Garanties i capitals assegurats:
La companyia cobreix la responsabilitat civil fins als 
límits de: 1.500.000 € per sinistre; 3.000.000 € per 

€anualitat de la pòlissa i 150.000  per víctima.

PER CONTRACTAR 
L’ASSEGURANÇA:

Per contractar l’assegurança cal que us poseu en con-
tacte amb la Coordinació de Centres d’Esplai. Les da-
des que cal facilitar per tramitar la pòlissa són:

•  Dades de l’entitat (nom, nIF, adreça, telèfon, correu
electrònic) i de la persona responsable (nom i dnI).

•  Número de persones a assegurar, diferenciant els 
participants dels monitors (els premonitors menors 
d’edat són considerats participants).

•  Un llistat que es correspongui amb el número de
persones a assegurar. En aquest llistat ha d’aparèixer
el nom i cognom de tots els participants; i pel que
fa als monitors i monitores, el nom, cognom, dnI i si
tenen o no titulació d’educadors en el lleure.

QUÈ  CAL  FER  EN  CAS  D’ACCIDENT?

Si heu de fer ús de la pòlissa d’assegurança, cal:
-  Omplir el full de declaració d’accident indicant el 

nom de l’entitat i el número de pòlissa.
-  El metge ha d’omplir la part que li correspon i sig-

nar-la.
-  Fer arribar a la Coordinació de Centres d’Esplai una 

còpia de la declaració d’accident.

Què s’ha de fer en cas d’una reclamació per res-
ponsabilitat civil?

Comunicar a la Coordinació de Centres d’Esplai els 
fets esdevinguts, i en cada cas es concretarà com ac-
tuar.

En tots els casos ha de constar el nom i cognoms dels 
testimonis de l’accident.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Si la vostra entitat realitza activitats de risc, cal que 
informeu a la Coordinació de Centres en el mo-
ment d’adherir-vos a la pòlissa. En cas contrari, les 
lesions o incidents derivats d’aquestes activitats no 
quedaran coberts per l’assegurança.

Quan un centre sanitari no admeti cap tipus d’as-
segurança i requereixi del cobrament immediat de 
les factures per l’assistència donada, s’hauran de 
fer efectives i demanar les factures corresponents, 
que es faran arribar a la Coordinació de Centres 
d’Esplai, juntament amb l’informe assistencial.

Si heu presentat la targeta de la Seguretat Social 
o donat el número, no s’ha de lliurar la declaració
d’accident al centre sanitari encara que aquest la 
demani.

Si l’accident que s’ha produït es considera greu, o 
que pot tenir conseqüències importants, haureu de 
comunicar-ho amb la major brevetat possible a la 
Coordinació de Centres d’Esplai, dins dels 7 dies 
que marca la llei.

Pel que fa a la responsabilitat civil, en casos d’ex-
trema gravetat tals com mort, invalidesa, danys ma-
terials d’importància... cal comunicar-ho dins les 48 
hores següents al succés.

Quan es tracti d’altres circumstàncies que no re-
vesteixin gravetat o de les quals no ens consi-
derem responsables, el moment de comunicar-
ho serà quan es rebi la reclamació.

Mort 
Invalidesa
Despeses sanitàries 

6.000 €
12.000 €
6.348 €




