INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE LA PÒLISSA DE
RESPONSABILITAT PROFESSIONAL. Extracte-resum
preval el redactat original de la pòlissa.

informatiu,

Prescripcions Tècniques de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, del CCMC
1 de juliol de 2022 – 30 de juny de 2026 (CCMC núm. de pòlissa 168317)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) és el prenedor de la pòlissa
col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional contractada amb la companyia
asseguradora Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM).
Tenen la condició d’assegurats/des els col·legiats de qualsevol Col·legi de Metges que
formi part del CCMC i les societats professionals inscrites en qualsevol d’aquests Col·legis
que es trobin donats/des d’alta a la pòlissa.
Per estar inclòs a l’assegurança el col·legiat amb exercici professional o la societat
professional haurà de tenir el seu domicili professional principal a Catalunya.
Cada Col·legi de Metges manté el dret a no incloure en la seva relació nominal
d’assegurats a aquell col·legiat o societat professional la història sinistral del qual,
analitzada de forma objectiva, manifesti un biaix significatiu respecte del cost de la
cobertura global. La no inclusió serà proposada per l’asseguradora i el Servei de
Responsabilitat Professional (SRP) l’analitzarà tècnicament.
És objecte de l’esmentada pòlissa, la cobertura de les responsabilitats civils que, d’acord
amb la normativa vigent, corresponguin a l’assegurat/da per danys i/o perjudicis
corporals, materials, conseqüencials i/o perjudicis econòmics purs, causats per acció o
omissió a terceres persones en l’exercici de l’activitat mèdica, amb un límit per sinistre, a
partir de l’1 de juliol de 2022 i pels actes mèdics reclamats amb posterioritat a aquesta
data, d’1.250.000,00 €, i un límit per assegurat i any d’assegurança de 2.000.000,00 €.
Tot això d’acord amb les condicions generals i particulars establertes en la pòlissa
actualment vigent.

I.- Riscs coberts.
Es cobreix la responsabilitat civil de l’assegurat per danys causats a Tercers deguts a
accions o omissions en l’exercici de la professió mèdica o sanitària, inclosa la
telemedicina, amb ocasió de diagnòstics, tractaments, intervenció quirúrgica, prescripció,
utilització d’aparells, exploracions, seguiment clínic – evolutiu, activitat docent, dictàmens
i peritatges, utillatge clínic i gestió administrativa derivada de l’exercici de la professió,
l’activitat docent que poguessin realitzar els assegurats, la participació en Assaigs Clínics i
l’ús compassiu de medicaments.
En els dos últims supòsits, aquesta pòlissa actuarà en excés de la cobertura atorgada per
l’assegurança obligatòria que per aquests supòsits es contractin segons estableix la
legislació vigent.
També s’inclou, per tant, la responsabilitat civil de l’Assegurat per danys causats a
Tercers deguts a la prestació del Deure de Socors.
Així mateix es cobrirà la responsabilitat civil de l’Assegurat quan en el desenvolupament
de la seva activitat professional pronunciï conferències o prengui part en congressos,
jornades d’estudi i cursos d’especialització o pràctiques.

1

També es cobriran les fiances exigides pels Tribunals de Justícia per a cobrir les
responsabilitats de l’Assegurat per un sinistre cobert per aquesta assegurança, havent
l’asseguradora de constituir la suma fixada pel Tribunal fins el límit de l’import màxim
garantit per sinistre. Es cobreix a la vegada el cost de la defensa des de l’obertura del
sinistre fins la finalització de qualsevol procediment judicial seguit per causa d’un sinistre
cobert per aquesta pòlissa (aquesta cobertura s’ajustarà a allò previst a les clàusules 5 i
8 de les condicions particulars).
També queden cobertes les reclamacions contra les societats professionals sempre i quan
tinguin l’origen en una acció o omissió comesa per compte de la societat per un col·legiat
o es reclami contra aquest de forma solidària i que, encara que no sigui soci professional
d’aquesta societat, estigui d’alta com Assegurat en la pòlissa de qualsevol dels quatre
col·legis que composen el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

II.- Garantia complementària d’inhabilitació professional.
Els assegurats que siguin inhabilitats per a l’exercici de la professió de metge per
sentència judicial ferma amb motiu d’un sinistre cobert per la garantia principal d’aquesta
contractació, podran ser beneficiaris d’una renda mensual anticipada.
L’import màxim de la renda que per aquesta garantia complementària es compromet a
pagar l’asseguradora, serà de 3.800 € mensuals. L’import a percebre per l’assegurat, en
cap cas podrà sobrepassar la mitjana dels ingressos que acrediti com a obtinguts en
l’exercici de la medicina durant l’últim exercici fiscal comptable immediatament anterior a
la condemna.
El pagament de la renda es farà efectiu durant el temps que duri la pena d’inhabilitació, a
contar des de la data d’inici, amb un màxim de 30 mesos.
Aquesta prestació està concebuda per a pal·liar les conseqüències econòmiques que
puguin comportar a l’assegurat la pena d’inhabilitació per a l’exercici de la seva activitat
professional i, en cap cas, pot ser motiu d’enriquiment. Per tant, aquesta garantia
complementària contribuirà únicament en la part proporcional que li correspongui per la
prestació pactada en relació amb la d’altres pòlisses o assegurances que també donin
cobertura a aquest risc de l’assegurat.
Aquesta garantia complementària no es comptabilitzarà als efectes dels demés límits
màxims de les altres garanties objecte de contractació.

III.- Exclusions de cobertura de Responsabilitat Civil.
1.- L’assegurança no cobreix les conseqüències pecuniàries derivades de l’obligació
d’indemnitzar a un Tercer els danys i perjudicis causats per un fet realitzat per
l’Assegurat quan aquest estigués suspès o inhabilitat -al temps d’ocórrer el fet- per
exercir la professió o l’activitat de la societat professional, mitjançant resolució judicial
ferma o resolució del Col·legi Professional respectiu o resolució administrativa ferma.
Malgrat això, l’exclusió de cobertura només afectarà als actes mèdics corresponents a
l’àmbit concret a que es refereixi la suspensió o inhabilitació.
2.- L’assegurança no cobreix les reclamacions produïdes per la prescripció de
medicaments no reconeguts per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, del Medicament, i/o
resta de normativa vigent en el moment de producció dels fets motiu de la reclamació.
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3.- L’assegurança no cobreix les reclamacions per actes mèdics amb finalitat estètica
satisfactiva, ja siguin mèdics, medico-quirúrgics o anestèsics, en qualsevol d’aquests
supòsits:
a) Que hagin estat contractats i abonats pel pacient, o pel qui el representi o financi, a
una empresa de qualsevol naturalesa o al mateix metge, sempre que aquests actes
mèdics hagin estat oferts mitjançant publicitat, pel mitjà de comunicació que sigui,
assegurant resultats o presentant els actes mèdics com a innocus.
b) Que siguin realitzats en centres o dependències que no tinguin la consideració de
centre mèdic i als quals correspondria un tractament fiscal d’Institut de Bellesa, Centre
d’Estètica o de similars característiques.
c) Que l’Assegurat no aporti al SRP o a l’asseguradora còpia del corresponent document
de consentiment informat, degudament personalitzat i informant dels riscs generals i
particularitzats de la intervenció mèdica o medico-quirúrgica a efectuar, inclosa la
intervenció anestèsica, si s’escau.
4.- L’assegurança no cobreix les reclamacions derivades d’actes de Cirurgia de canvi de
sexe, vasectomies, lligadura de trompes i, en general, qualsevol reclamació derivada
d’intervencions o tractaments que tinguin per finalitat aconseguir l’esterilitat del/la
pacient, en qualsevol d’aquests supòsits:
a) Que l’assegurat no aporti al SRP o a l’asseguradora còpia del corresponent document
de consentiment informat, degudament personalitzat i informant dels riscs generals i
particularitzats de la intervenció mèdica o medico-quirúrgica a efectuar, inclosa la
intervenció anestèsica, si s’escau.
b) Quan el procediment o acte mèdic causa de la reclamació s’hagi ofertat mitjançant
publicitat que garantís resultats o presentés l’acte mèdic o el procediment com a innocu.
5.- L’assegurança no cobreix les reclamacions derivades d’actes de cirurgia refractiva
ocular; cirurgia ortognàtica, preprotèsica i implantologia oral, en qualsevol d’aquests
supòsits:
a) Que l’assegurat no aporti al SRP o a l’asseguradora còpia del corresponent document
de consentiment informat, degudament personalitzat i informant dels riscs generals i
particularitzats de la intervenció mèdica o medico-quirúrgica a efectuar, inclosa la
intervenció anestèsica, si s’escau.
b) Quan el procediment o acte mèdic causa de la reclamació s’hagi ofertat mitjançant
publicitat que garantís resultats o presentés l’acte mèdic o el procediment com a innocu.
6.- L’assegurança no cobreix les reclamacions per danys causats per l’explosió, incendi,
calor o radiacions provenint d’una transmutació del nucli de l’àtom, com la fusió, la
desintegració, la radioactivitat, així com els causats per l' acceleració artificial de
partícules atòmiques.
7.- L’assegurança no cobreix les reclamacions –penals o civils- per danys causats per
accions doloses o mitjançant mala fe de l’assegurat associades a l’exercici professional.
8.- L’assegurança no cobreix les multes i sancions econòmiques imposades pels
Tribunals i altres autoritats associades a un sinistre cobert per la present pòlissa.
9.- Reclamacions per danys de l’àmbit de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil
d’instal·lacions radioactives segons el disposat per la Llei 25/1964 de 29 d’abril, en el
Reial Decret 1836/1999 de 3 de Desembre, així com a qualsevol altre norma posterior
que desenvolupi o substitueixi aquesta legislació.
Per aquells aparells de diagnòstic o tractament no inclosos en l’àmbit de l’esmentada
assegurança obligatòria, s’exclouen a mes:
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- danys materials.
- danys causats per l’ús sense autorització d’aparells amb fonts
incompliment de les normes de seguretat dictades per les autoritats.
- danys causats per l’emissió conscient de radiacions ionitzants dins
normal de la instal·lació, sempre que no tingui relació directa amb
Assegurats.
- danys causats pel mal funcionament de l’aparell o instal·lació,
disseny, construcció o manteniment.

radioactives o pel
del pla d’explotació
l’ús d’aquesta pels
per un defecte de

10.- Danys produïts als membres de la família de l’Assegurat causant del sinistre,
considerant-se com tals: el cònjuge, els ascendents i descendents consanguinis o afins i
quan convisquin habitualment a expenses de l’Assegurat, els seus germans i germanes.
11.- Les reclamacions fundades en pactes o acords que modifiquin la responsabilitat
legalment exigible, en absència d’aquesta. Es refereix a la responsabilitat contractual i
està relacionat amb la medicina o tractament basat en l’obligació de resultats.
12.- La subscripció per part de l’Assegurat, sense consentiment de l’assegurador, de
qualsevol clàusula contractual que limiti o exclogui l’exercici del dret de repetició que
legalment, subrogant-se en l’Assegurat, li pogués correspondre a l’assegurador.
13.- Les reclamacions derivades de l’ús indegut de silicona líquida i gel de silicona, i en
general de la utilització d’un producte sanitari no autoritzat.
14.- Reclamacions derivades de l’aplicació de teràpia genètica.
15.- La prestació de fiances i la defensa judicial que puguin tenir el seu origen en
sinistres no emparats per la pòlissa (llevat del supòsit previst a l’apartat 7 de la present
clàusula).
16.- Fets ocorreguts fora de l’àmbit territorial o límit temporal de la pòlissa indicats en la
mateixa.
17.- Les reclamacions contra societats professionals assegurades, l’origen de les quals
sigui l’acció o omissió comesa per un metge que, sigui o no soci d’aquesta societat, no
estigui d’alta com Assegurat en cap de les pòlisses dels Col·legis que composen el Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya.
18.- Danys que hagin de ser objecte d’assegurança obligatòria. En tot cas, no queda
afectada per aquesta exclusió l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil mèdica.
19.- Les reclamacions per pericials efectuades sobre la praxi d’un metge assegurat.

IV.- Defensa.
La gestió i la defensa d’aquelles reclamacions que afectin la responsabilitat civil dels
assegurats es duran a terme necessàriament per algun dels professionals integrats al SRP
del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Si són reclamacions penals, es pot
escollir lletrat aliè al SRP, si bé en aquest cas existeix un limitació dels honoraris de
lletrat a càrrec de la pòlissa.
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V.- Àmbit temporal.
La cobertura de l’assegurança empara les comunicacions o reclamacions que es formulin
a l’Assegurador per primer cop durant el període de vigència de l’assegurança i fins un
any després de la seva cancel·lació o venciment no prorrogat, per errors, omissions o
actes negligents ocorreguts durant la vigència de l’assegurança o amb anterioritat a la
seva entrada en vigor. En cap cas seran objecte de l’assegurança:
1- Les reclamacions que
2- Les reclamacions que
anterioritat a aquesta.
3- Les reclamacions o
període d’un any amb
l’assegurança.

l’assegurat conegués abans de la data d’efecte de l’assegurança.
estiguin cobertes per altre o altres pòlisses contractades amb
les declaracions de sinistres presentades un cop finalitzat el
posterioritat a la cancel·lació o venciment no prorrogat de

És important tenir en compte que l’Asseguradora cobreix totes aquelles reclamacions
rebudes per l’assegurat durant la vigència de la pòlissa, amb independència de si en el
moment de realitzar l’acte mèdic del que se’n deriva la reclamació, l’assegurat gaudia
d’aquesta condició, això sempre i quan no es compleixi cap dels tres supòsits contemplats
en l’àmbit temporal.
Al mateix temps, si un assegurat sol·licita la baixa de la pòlissa, únicament durant un any
podrà continuar declarant les reclamacions rebudes per actes mèdics realitzats mentre
gaudia de la condició d’assegurat. Per evitar possibles situacions de refús de cobertures,
s’ofereix la possibilitat de contractació de la garantia temporal de cobertura.

VI.- Àmbit territorial.
La garantia d’aquesta pòlissa s’estén i limita a les actuacions de l’Assegurat en territori
espanyol.
Atès que és voluntat dels contractants de la pòlissa facilitar l'exercici professional
temporal dels seus assegurats a l'estranger, s'estén la cobertura a arreu del món
(excepte EUA i Canadà) sempre que, amb caràcter previ, l'assegurat ho sol·liciti a
l’Asseguradora mitjançat el Servei de Responsabilitat Professional, indicant la data d'inici
de l'activitat professional a l'estranger, el país on l'exercirà i la durada. Un cop comprovat
el caràcter temporal de l'estada, es lliurarà l'autorització corresponent.
El paràgraf anterior serà d’ aplicació en aquells supòsits de telemedicina quan l’
Assegurat o el Tercer es trobin fora del territori espanyol en el moment de la prestació
del servei.
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