
15L´aportació dels professionals liberals a la societat

El motiu de la presència de les assegurances en la vida dels professionals liberals no és cap
altre que cobrir les possibles reclamacions civils de què puguin ser objecte a conseqüència de
l’exercici de la seva activitat professional.
L’esperit de reclamació és una tendència generalitzada i creixent en qualsevol àmbit. Tota per-
sona que produeixi danys a una altra té el deure legal de rescabalar aquests danys. I els profes-
sionals liberals no es lliuren del risc de poder produir danys de diversa índole a un tercer per
qualsevol error, oblit o omissió en el compliment de la seva activitat professional, i que aquests
li siguin reclamats.
La reparació d’aquests danys s’acostuma a fer mitjançant una compensació de tipus econòmic.
Si no es té contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional, el professional se n’ha
de fer càrrec directament, cosa que afecta el seu patrimoni. Si, per contra, el professional té
contractada una pòlissa d’aquest tipus, la companyia asseguradora assumeix la responsabilitat
solidària per arribar a fer-se càrrec dels danys.
En aquest tipus d’assegurances, la cobertura que es dóna és del tipus claims made, sobre la
base d’una reclamació formulada contra el professional. La companyia asseguradora dóna
cobertura a les reclamacions formulades durant la vigència de la pòlissa des del moment que té
coneixement per primera vegada dels danys, independentment de quan s’hagi produït l’error
o omissió que ha ocasionat la reclamació. No obstant, a vegades es pot arribar a determinar un
límit de retroactivitat.
La companyia pot oferir diferents solucions segons les necessitats de cada professional, pel
coneixement que té de la llei i de la regulació dels sectors que es poden assegurar. 
Segons el fet o la situació que doni lloc a aquesta responsabilitat civil professional, es divideix en
dos grans grups: la contractual i l’extracontractual. La diferència és evident, ja que en la primera
hi ha un contracte entre professional i afectat i en la segona no.
El terme contracte s’utilitza en genèric i comprèn no sols el contracte en si mateix, sinó també
tot acte convencional en què un subjecte de dret assumeix una obligació. La companyia
asseguradora cobreix les reclamacions de tercers, tant contractuals com extracontractuals, pels

Natàlia REVERT i PÉREZ

Prevenir és 
assegurar-te

XVIII JORNADES: L’APORTACIÓ DELS PROFESSIONALS LIBERALS A LA SOCIETAT: 15-16 (2014)
Societat Andorrana de Ciències, Andorra
DOI: 10.2436/15.0110.18.3 ISBN: 978-99920-61-20-6

Societat Andorrana de Ciències



16 Divuitenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències 

danys materials, personals i patrimonials que li puguin reclamar, i també la defensa jurídica que
pugui necessitar el professional.
La responsabilitat civil extracontractual pot afectar qualsevol persona que, directament o indi-
rectament, s’hagi vist afectada per un acte comès pel professional durant l’exercici de la seva
activitat. La companyia asseguradora es farà càrrec de la reparació de tipus econòmic o patri-
monial produïda pel causant dels danys, però mai de la pena (càstig) que se li pugui exigir per
l’incompliment culpós d’una conducta il·lícita.
Només som conscients de la importància de contractar una pòlissa d’assegurances que cobrei-
xi la responsabilitat civil professional quan ens assabentem de casos reals amb els quals ens
podem veure identificats fàcilment. Com a exemple, farem menció a la negligència que va
cometre el metge del cas Michael Jackson i de les indemnitzacions astronòmiques que s’estan
reclamant encara avui. Conrad Murray ha estat declarat culpable de l’homicidi involuntari de
Michael Jackson per l’ús imprudent que va fer de l’anestèsic quirúrgic Propofol per ajudar Jack-
son a dormir, sense l’equip adequat de monitors de control, i que va conduir a la mort de la icona
del pop. La condemna penal ha estat de quatre anys de presó, i d’altra banda haurà de fer efec-
tiva la quantitat de més de 100 milions de dòlars als fills de Jackson en restitució dels posteriors
salaris i beneficis perduts, tal com estableix la Llei dels drets de la víctima de Califòrnia.
Atès que estem parlant de responsabilitats en què poden haver-hi danys que comportin quan-
titats econòmiques molt elevades, és important assegurar-se en una companyia amb anys
d’experiència i solvència i que tingui el suport d’una reasseguradora del mateix prestigi.
Per aquest mateix motiu, no és evident trobar una companyia asseguradora que estigui dispo-
sada a garantir el que realment li convé al professional. Per això, des de Financera d’Assegu-
rances els recomanem que a l’hora de buscar la companyia asseguradora adequada estudiïn
amb deteniment les garanties que els ofereixen i la possibilitat de ser assessorats per un bon equip
de professionals en el món de les assegurances, per poder contractar el tipus d’assegurança que
més els convé. 
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