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MEMBRES DE JUNTES 
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En cas d’una 
reclamació els membre 
de la junta poden tenir 
que respondre amb el 

seu patrimoni personal 

La pòlissa us 
cobreix la defensa 

per advocats 
especialitzats en 

cas de reclamació 

Cobreix per exemple 
vulneració d’estatuts, 
d’acords d’assemblea, 

etc... 

El cost pactat per 
Arç per aquestes 

pòlisses es de 335 € 
per entitat / 
associació 

Es podem estudiar 
contractació 

col·lectives per 
reduir preus. 



QUE INDEMNITZAN : 
 

 

- Perjudicis econòmics 

- Multes administratives 

- Despeses de defensa 

- Despeses de restitució d’imatge 

- Despeses d’investigació 

 



QUE COBREIXEN 

• Reclamacions de socis i/o tercers per: 

- Incompliment de la llei 

- Incompliment dels estatuts 

- Actes o omissions negligents en l’exercici 

de llurs funcions 

- Errors en la gestió 

 



A QUI COBREIXEN 
• La junta directiva  

• Les persones que pertanyen a la junta 
directiva 

• Els gerents i persones amb responsabilitat 
directives dins l’entitat com per exemple els 
caps de personal 



FORMES D’ASSEGURAMENT 

Col·lectiu 
obert 

• Acord especial ARÇ amb ACE. 

• Preu i cobertures iguals per totes les entitats. 

• Preu únic des de 337 €. en funció del capital assegurat 

• Exemples: Oferta valida per totes les entitats i associacions del ENS i 
Fundacions. 

Col·lectiu 
tancat 

 

• Pòlissa única i rebut únic a nom de la Federació amb llistat d’entitats 
assegurades 

• Cost a negociar amb la companyia en funció de les entitats interessades. ( a 
mes entitats mes possibilitat de aconseguir preus molt reduïts) 

• Capital i cobertures iguals per a totes les entitats. 

• Certificat de cobertures per cadascuna de les entitats 

• Exemples: Federació d’ateneus de Catalunya, FAPAC 



QUE PROPOSEM AL CAB 

• Contractació d’una pòlissa col·lectiva per a 
totes les juntes directives de les seves entitats 
associades i adherides i del propi CAB 

• Cost total: 2.000 € anual (veure projecte) 

• Possibilitat de negociar amb cadascuna de les 
entitats projectes d'assegurances de juntes de 
tipus col·lectius per els seus associats. 

 


