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Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència
jurídica al personal
 
1 Assegurances

 
1.1 Assistència sanitària en cas d'accident escolar i assegurança escolar
obligatòria

 
1.1.1 Alumnes de fins a 2n d'ESO, inclosos

 
En cas d'accident escolar, els alumnes que cursin estudis de fins a 2n d'ESO s'han
d'adreçar, amb la targeta sanitària, al centre sanitari públic més proper del seu municipi
i declarar que es tracta d'un accident escolar que s'ha produït dins de l'horari lectiu. La
factura dels tractaments va a càrrec del CatSalut.
 
Els alumnes fills de col·lectius que pertanyin a la Mutualitat General de Funcionaris
Civils de l'Estat (MUFACE), si necessiten atenció sanitària d'urgència, s'han d'adreçar,
en primera instància, als facultatius de l'entitat a la qual es troben adscrits, o als serveis
d'urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva mutualitat. Els alumnes que,
per decisió pròpia (alumnes majors d'edat) o dels familiars, utilitzin altres mitjans no
concertats per MUFACE, hauran d'abonar, sense dret a reintegrament per part
d'aquesta, les despeses que es puguin ocasionar, llevat dels supòsits i amb els
requisits que s'estableixen en el concert per a l'assistència urgent de caràcter vital.
 

 
1.1.2 Alumnes a partir de 3r d'ESO

 
Els estudiants menors de 28 anys que cursin estudis oficials, des de 3r d'ESO fins al 3r
cicle universitari, estan protegits per l'assegurança escolar obligatòria.
 
També hi estan inclosos els estudiants menors de 28 anys que cursen el segon curs
d'educació secundària per a persones adultes.
 
Els estudiants del curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior, a
l'efecte únicament d'incloure'ls en el règim de l'assegurança escolar, seran considerats
alumnes dels cicles formatius de grau mitjà.
 
Els alumnes dels programes de formació i inserció, a l’efecte únicament de la inclusió
en el règim de l'assegurança escolar, seran considerats com a alumnes de cicles de
formació professional bàsica.
 
Tots els centres que imparteixin els ensenyaments que estiguin inclosos en
l'assegurança escolar obligatòria han de liquidar la quota corresponent i informar els
beneficiaris i/o famílies de l'existència i cobertures d'aquesta.
 
L'assegurança escolar obligatòria cobreix l'accident escolar, la malaltia i l'infortuni
familiar.
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L'accident escolar dóna dret a l'assistència mèdica i farmacèutica i a les
indemnitzacions o a la pensió que corresponguin, segons la incapacitat produïda per
l'accident, i també a la indemnització de despeses de sepeli en cas de mort.
 
Les accions per reclamar les prestacions derivades de l'accident escolar prescriuen al
cap d'un any d'haver-se produït l'accident.
 
En cas d'accident escolar, els estudiants s'han d'adreçar als centres sanitaris públics
del seu municipi o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General
de l'INSS. Aquest servei no suposa cap despesa per a l'estudiant.
 
Si en la població on es produeix l'accident no hi ha cap metge o un centre sanitari
públic o concertat, o si es tracta d'una assistència urgent justificada degudament,
l'estudiant haurà d'assumir les despeses, en primera instància, però tindrà dret a
rebre'n l'abonament amb posterioritat.
 
Els alumnes fills de col·lectius que pertanyin a la Mutualitat General de Funcionaris
Civils de l'Estat (MUFACE) que necessitin atenció sanitària d'urgència han d'adreçar-
se, en primera instància, als facultatius de l'entitat a la qual estan adscrits o als serveis
d'urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva mutualitat. Els alumnes que,
per decisió pròpia (alumnes majors d'edat) o dels familiars, utilitzin altres mitjans no
concertats per MUFACE, hauran d'abonar, sense dret a reintegrament per part
d'aquesta, les despeses que puguin ocasionar-se, llevat dels supòsits i amb els
requisits que s'estableixin en el concert per a l'assistència urgent de caràcter vital.
Aquestes despeses es podran reclamar posteriorment a través de l'assegurança
escolar obligatòria.
 
La prestació per malaltia comprèn l'assistència farmacèutica i l'assistència mèdica i
inclou l'hospitalització quan escaigui. Així mateix, s'hi inclouen les indemnitzacions per
despeses de sepeli en cas de mort.
 
La prestació per infortuni familiar té per objecte assegurar la continuïtat dels estudis ja
iniciats per l'estudiant, quan concorrin circumstàncies que ocasionin la impossibilitat de
prosseguir-los com a conseqüència directa de la situació econòmica sobrevinguda en
la seva llar.
 
Quan es produeixin desplaçaments a països membres de la Unió Europea cal tramitar
la TSE (targeta sanitària europea). Els desplaçaments a qualsevol altre país fora
d'Espanya no estan protegits per l'assegurança escolar obligatòria.
 
La documentació necessària per acudir a un centre autoritzat o concertat és la següent:
 

Sol·licitud original, degudament emplenada (apartats 1, 2, 3 i 4 si cal), signada pel
pare, mare o tutor o tutora legal de l'estudiant o pel mateix estudiant si és major
d'edat.
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor de l'estudiant, si és major d'edat, o
fotocòpia compulsada del DNI i llibre de família de l'adult sol·licitant, si l'estudiant
és menor d'edat.
Justificant d'haver abonat la quota de l'assegurança escolar del curs actual.
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1.2 Assegurances contractades per la Generalitat de Catalunya

 
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor, té contractada una cobertura
única per a tota la Generalitat de Catalunya, per cobrir, entre d'altres, els riscos
següents:
 
1. Tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni de la Generalitat de Catalunya (
danys materials)
 
L'objecte de l'assegurança consisteix a cobrir les pèrdues o danys materials del
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
 
S'assegura el continent dels béns immobles dels quals la Generalitat de Catalunya
tingui el títol de propietat, independentment de qui els ocupi, i també el contingut dels
béns immobles utilitzats per la Generalitat de Catalunya, amb independència del títol
que tingui (propietat, cessió d'ús, arrendament o altres situacions), i mobiliaris i
equipaments de totes classes (s’hi inclouen els equips electrònics de processament de
dades) utilitzats per l'assegurat per desenvolupar les funcions que li corresponen.
 
S'estableix una franquícia de 600,00 € (millora a les condicions de la pòlissa) per a les
garanties de robatori, i una franquícia de 3.000,00 € per a la resta de danys, en què
s'exceptuen els danys a les obres civils acabades, que han de tenir una franquícia de
3.000.000,00 €.
 
En cas de sinistre cal emplenar el formulari de comunicació de sinistre que
correspongui i enviar, als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci
d’Educació de Barcelona, la documentació següent:
 

Denúncia policial
Informe dels fets i relació de danys
Factura de preexistència, si els béns robats o danyats són equipaments
informàtics.
Impressió de la pantalla del GEPSE, si els equipaments són dotació del
Departament d'Ensenyament.
Pressupostos i/o factures de reposició dels béns danyats
 

2. Mort o invalidesa per accidents personals
 
L'objecte de l'assegurança consisteix a cobrir la mort per accident o la invalidesa
(absoluta, total o parcial) per accident del personal amb relació laboral amb la
Generalitat de Catalunya i del personal sense relació laboral amb la Generalitat de
Catalunya i amb dret a una cobertura d'assegurança d'accidents.
 
La descripció dels col·lectius i capitals assegurats es pot consultar a: 
http://eco.intranet/intranet/recursos/assegurances/cobertura/polisses_vigents/index.html
. 
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Així mateix, també tenen la consideració d'assegurats els docents jubilats que
col·laborin en tasques de suport educatiu als centres públics del Departament
d'Ensenyament, que estiguin incloses en la programació general anual de centre i que
hagin estat aprovades pel consell escolar.
 
La documentació necessària per tramitar un sinistre de mort o d'invalidesa per accident
es descriu a la  "Circular 1 SGRA/2013". Aquesta documentació s'ha de trametre al o a
la vocal de la Junta de Prevenció i Gestió de Riscos de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya del Departament d'Ensenyament.
 
3. Responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya
 
L'objecte de l'assegurança consisteix a garantir les conseqüències econòmiques
derivades de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la normativa vigent,
correspongui d'una manera directa, mancomunada, solidària o subsidiària als diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya i al Consorci d'Educació de Barcelona,
per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, i també els
perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials i/o corporals
previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de l'activitat, i
també la responsabilitat civil professional.
 
Tenen la consideració d'assegurats els departaments de la Generalitat de Catalunya, i
els representants, els empleats i dependents en l'exercici de les funcions o de l'activitat
professional per compte dels departaments, i també el Consorci d'Educació de
Barcelona. En queden exclosos els organismes autònoms, les entitats gestores de la
Seguretat Social i les empreses públiques participades per la Generalitat de Catalunya.
 
Així mateix, també tenen la consideració d'assegurats els docents jubilats que
col·laborin en tasques de suport educatiu als centres públics del Departament
d'Ensenyament que estiguin incloses en la programació general anual de centre i que
hagin estat aprovades pel consell escolar.
 
Queden excloses d'aquesta assegurança les responsabilitats que es deriven de la
col·laboració en activitats dins dels centres d'altres persones que no formin part dels
col·lectius anteriors.
 
Es garanteixen, entre d’altres, les responsabilitats següents:
 

Les derivades de l'estat de conservació i manteniment de les diferents
instal·lacions i mitjans materials (mobles i immobles) que utilitza l'assegurat,
qualsevol que en sigui el títol, per desenvolupar correctament l'activitat.
Les derivades dels danys causats a béns de tercers, fins i tot estiguin sota la cura,
control o custòdia de l'assegurat. Aquesta cobertura actua en defecte o en excés
de qualsevol altra pòlissa vàlida i cobrable subscrita per l'assegurat.
La responsabilitat professional dels empleats i tècnics de la Generalitat de
Catalunya per danys exclusivament a tercers mentre exercitin la seva funció per a
o per compte de l'assegurat. Aquesta cobertura actua en defecte, en excés i/o en
diferència de condicions respecte d'altres assegurances, obligatòries o no,
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subscrites mitjançant els respectius col·legis professionals, o bé en qualsevol altra
forma.
Les derivades de l'organització i/o participació en activitats culturals, artístiques,
esportives i socials, i també eventuals responsabilitats mancomunades, solidàries
o subsidiàries per participar com a patrocinador.
 

Els límits d'indemnització garantits per la pòlissa esmentada s'estableixen en
1.500.000,00 euros per sinistres, amb un límit anual de 30.000.000,00 euros.
 
4. Tot risc de pèrdues o danys materials en el transport i exposicions d'obres d'art de la
Generalitat de Catalunya (exposicions)
 
L'objecte de l'assegurança consisteix a garantir els danys que puguin patir els béns
assegurats com a conseqüència del transport des del lloc d'origen en el domicili dels
propietaris i/o prestataris fins al retorn al mateix emplaçament. S'hi inclouen de manera
expressa l'estada i les operacions següents: càrrega, descàrrega, embalatge,
desembalatge, muntatge i manipulació i danys a les obres manipulades durant la
restauració, ja sigui tant al lloc de l'exposició com als locals d'embalatge, magatzems i
duanes.
 
El límit d'indemnització garantit per la pòlissa esmentada ha de ser el valor convingut
del bé o béns sinistrats, d'acord amb el que figuri en el suplement de cobertura
d'assegurança que correspongui.
 
5. Assistència en viatge
 
L'objecte de l'assegurança consisteix a contractar, per part de la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor, una pòlissa d'assistència en viatge per als
grups i col·lectius següents:
 

Membres del Govern de la Generalitat de Catalunya
Alts càrrecs i assimilats a alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya
Grup de personal amb relació laboral amb la Generalitat de Catalunya que tingui
dret a cobertura d'assistència en viatge.
Grup de personal sense relació laboral amb la Generalitat de Catalunya que tingui
dret a cobertura d'assistència en viatge.
 

Les garanties cobertes són, entre d'altres, l'assistència mèdica per lesió o malaltia de
l'assegurat, el trasllat i la repatriació, la cobertura per demores, la cobertura de
cancel·lacions de viatges per causes justificades, la cobertura d'equipatges, etc.
 
La sol·licitud de cobertura d'assistència en viatge s'ha d'enviar a l'adreça electrònica 
crosquelles@gencat.cat.
 

 
2 Gestions per presentar una reclamació patrimonial

 
D'acord amb el que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s'aproven
les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels
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b.

centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos
d'accidents o incidents, modificada per l'Ordre de 16 d'octubre de 1991, el professor o
professora o altres professionals d'atenció educativa que estiguin dirigint o vigilant una
activitat escolar, extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, han
d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què disposin, actuant en tot moment
amb diligència i segons la normativa vigent.
 
El director o directora del centre ha de comunicar els fets, al més aviat possible, al
director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent
del Consorci d'Educació, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients
de protecció de l'alumne accidentat, si escau, i informi els seus pares o tutors legals, o
les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment establert per
reclamar en via administrativa.
 
És un dret dels ciutadans la possibilitat de presentar, davant el Departament
d'Ensenyament o, a la ciutat de Barcelona, davant el Consorci d'Educació, una
reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions en els béns o drets de
terceres persones amb els requisits legalment previstos, tenint en compte que el dret a
reclamar prescriu al cap d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motiva la
indemnització o d'haver-se manifestat el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter
físic o psíquic a les persones, el termini s'ha de començar a computar des de la curació
o la determinació de l'abast de les seqüeles.
 
La resolució de la reclamació correspon al Departament d'Ensenyament o, a la ciutat
de Barcelona, al Consorci d'Educació, segons l'article 6.2 dels seus estatuts.
 
Si un particular presenta una reclamació patrimonial cal fer els tràmits següents:
 

Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via
administrativa, l'interessat, o els pares o els tutors legals de l'alumne o el tercer
perjudicat, han de presentar un escrit de reclamació davant el director o directora
dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant el o la gerent del
Consorci d'Educació. En el cas d'accidents soferts per alumnes, els interessats
han de presentar una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que
acredita la representació legal del menor. 
 
D'acord amb l'article 6.1 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial, quan el procediment s'iniciï a instància de
l'interessat la reclamació s'ha d'adreçar a l'òrgan competent i s'ha d'ajustar al que
preveu l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
En la reclamació s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació
econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la
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lesió efectivament es va produir, i s'ha d'acompanyar de les al·legacions,
documents i informacions que s'estimin oportuns i de la proposició de prova,
concretant els mitjans de què pretengui valer-se el reclamant, també del certificat
mèdic de lesions, la justificació i avaluació de les despeses originades, o que es
puguin originar, en ocasió de l'accident, i qualsevol altra documentació que es
consideri pertinent. 
 
El director o directora del centre ha d'emetre un informe descriptiu en què es
tingui en compte la versió dels fets que dóna (que cal que ratifiqui posteriorment
per escrit) el professor o professora o de la persona que tenia encarregada la
direcció, la vigilància o la custòdia de l'alumne en el moment de produir-se
l'accident, i les informacions verbals o documentals de què pugui disposar. Aquest
informe l'ha de traslladar per via urgent al director o directora dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació.
El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de sis
mesos, d'acord amb l'article 13.3 del Reial decret 429/1993.
 
D'acord amb l'article 142.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, si no es
dicta resolució expressa es pot entendre desestimada la sol·licitud
d'indemnització.
 
 

 
3 Assistència jurídica al personal

 
D'acord amb el que disposa l'article 138 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i
la legislació aplicable, l'Administració educativa assessora en relació amb la cobertura
de les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar dels procediments judicials
seguits contra el personal i la direcció dels centres públics, pels fets derivats de
l'exercici professional, i informa del dret a ser rescabalats si els béns i drets han sofert
qualsevol lesió.
 
L'Administració educativa vetlla, en tot moment, perquè el personal dels centres
educatius disposi d'una defensa adient, quan arran d'una denúncia, demanda o
querella per actuacions i/o omissions en l'exercici de les seves funcions sigui
necessària l'assistència lletrada, sempre que els interessos dels defensats i els de la
Generalitat no siguin oposats o contradictoris. En aquest sentit, cal seguir els criteris
del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Jurídics de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002). Entre les funcions que
s'assignen al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, hi ha l'assessorament en
dret i la representació i la defensa jurídiques del Govern de la Generalitat de Catalunya
i de la seva Administració.
 

 

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal 9/10

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1182803
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=280235&language=ca_ES


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

4 Normativa d'aplicació (assegurances, reclamacions patrimonials i assistència
jurídica al personal)

 
Llei de 17 de juliol de 1953, sobre l'establiment de l'assegurança escolar a
Espanya (BOE núm. 199, de 18.7.1953)
Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança (BOE núm. 250,
17.10.1980)
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procedimient Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992)
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. (DOGC núm. 5686, de 05.8.2010)
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels
danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (BOE núm.
228, de 23.9.2015)
Reial decret 1633/1985, de 28 d'agost, pel qual es fixa la quantitat de la quota de
l'assegurança escolar (BOE núm. 221, 14.9.1985)
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments de les Administracions públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial (BOE núm. 106, de 04.05.1993)
Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3584, de 27.2.2002)
Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria
d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances
(DOGC núm. 3778, 10.12.2002)
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010)
Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s'aproven les instruccions que
regulen les actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents
públics de nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d'accidents o
incidents (DOGC núm. 1225, de 29.11.1989)
Ordre de 16 d'octubre de 1991, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 13 de
novembre de 1989, per la qual s'aproven les instruccions que regulen les
actuacions, els tràmits i les gestions a realitzar pels centres docents públics de
nivell no universitari de Catalunya en determinats casos d'accidents o incidents
(DOGC núm. 1510, de 25.10.1991)
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=113241&C1=1001&C2=2010&C3=3040
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-22501
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=555944&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=546116&language=ca_ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10197
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-19457
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-11253
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=280235&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=292396&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=43096&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=69978&language=ca_ES
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