
 

       
 
 
 
  
       

RESUM DE COBERTURES ANY 2015 
 
 

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS  
 
• Per a usuaris menors i majors de 18 anys i monitor/ es voluntaris/es:  
 
Companyia : CATALANA OCCIDENTE S.A. 
 
Riscos : Despeses de curació, mort i invalidesa permanent derivades de la lesió corporal per una 
causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, en l’exercici de les activitats del 
lleure educatiu i  sociocultural , inclosos els desplaçaments “in itinere” (els accidents que es 
pateixin en anar o tornar camí d’una activitat). No cobreix l’exercici d’esports considerats d’alt risc. 
 
Àmbit geogràfic de cobertura : Mundial 
 
Vigència : Anual, prorrogable. 
 
Quantia cobertura (màximes) : 
 
ASSISTÈNCIA MÈDICA  
Assistència Urgent Il·limitada  
Assistència en centres reconeguts  
dins l’Estat Espanyol 

Il·limitada  

Assistència en centres NO  
reconeguts dins l’Estat Espanyol 

Fins a 601’01 €/sinistre 

 
INDEMNITZACIONS  
Per Mort   

Usuari 7.500,00 €    
Monitor/a 7.500,00 €    

Per Invalidesa Permanent  
Usuari 15.000,00 € 
Monitor/a 15.000,00 €  

 
 
• Per a monitors/es contractats/des laboralment segon s “Conveni del Col·lectiu del Lleure 

educatiu i sociocultural de Catalunya”:  
 
 
Companyia : CATALANA OCCIDENTE S.A. 
 
Riscos : Cobertura de 24 hores, mort i invalidesa permanent derivades de la lesió corporal per una 
causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'assegurat.  No cobreix l’assistència medica 
ni despeses de curació.  
 
 
Àmbit geogràfic de cobertura : Mundial 
 
Vigència : Anual, prorrogable. 
 
Quantia cobertura (màximes) : 
 
 
INDEMNITZACIONS  
Per Mort Monitor/a 3.005’06 €    
Per Invalidesa Permanent Monitor/a 6.010’12 €  

 



 
 
 
   

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL  
 
• Per a qualsevol entitat que realitzi activitats de Lleure educatiu i sociocultural.  
 
Companyia : CATALANA OCCIDENTE S.A. 
 
Riscos : Danys personals (lesió corporal o mort) o materials (a cosa o animal) causats a tercers 
(inclosos els nens i els monitors) per la realització d’activitats pròpies dels centres de lleure 
educatiu i sociocultural. (Totes les descrites al Conveni del Sector del  Lleure educatiu i 
Sociocultural de Catalunya 2008-2010 ).  Inclou la RC Patronal amb un límit per víctima de 
180.000€ €.  
 
 
Àmbit geogràfic de cobertura : Mundial, tret de USA, Mèxic i Canadà. 
 
Vigència : Anual, prorrogable. 
 
Quantia cobertura (màximes) : 
 
Límit per Sinistre i anualitat 3.000.000,00 €  
Límit per víctima 300.000,00 €  
Límit per víctima patronal  180.000,00 € 
Fiança Civil  INCLUIDO  
Defensa  30.050,61 € 

 
 
 
 

ASPECTES GENERALS DE LES PÒLISSES 
 
 

• Els usuaris/es discapacitats físics i psíquics dels esplais queden coberts per les pòlisses 
en referència a mort i assistència mèdica. En relació a invalidesa només serà operativa la 
pòlissa quant es tracti d’una incapacitat parcial ocasionada per un accident que no tingui 
relació amb la disminució física que ja hi era present a l’assegurat abans del mateix. 

 
• Queden incloses totes les activitats que en son pròpies de les entitats de lleure educatiu i 

sociocultural i el mon del lleure, amb infants, joves i adults  excepte l’exercici de les 
activitats següents: descens en barrancs i engorjats, escalada, espeleologia, 
espeleobuceig, alpinisme, parapent, ala delta, balo aerostatic, paracaigudisme, 
paramotor, ultralleuger, equitació, immersió submarina,  vol a vela i vol a motor. 


