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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
333/2002, de 19 de novembre, de modificació
d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de con-
tractació de determinades cobertures d’assegu-
rances.

El risc derivat de determinades activitats de
la vida quotidiana obliga sovint al legislador a
publicar normes sobre assegurances de contrac-
tació obligatòria que poden afectar la ciutada-
nia i les empreses i en aquestes normes a vegades
no s’aconsegueix plasmar de forma coherent
quin ha de ser l’objecte de cobertura, qui ha de
ser la persona prenedora de l’assegurança, a qui
s’ha d’assegurar i quins han de ser els límits
mínims a cobrir per sinistre.

Davant la problemàtica que pot suposar do-
nar compliment als esmentats imperatius legals
no sempre coherents i en alguns casos de difí-
cil o pràcticament impossible compliment, s’ha
procedit a donar nova redacció a algunes nor-
matives de la Generalitat de Catalunya que fan
referència a la contractació d’assegurances.

Per tot això, a proposta conjunta del conse-
ller en cap de la Generalitat de Catalunya, dels
consellers de Justícia i Interior, d’Economia i
Finances, d’Ensenyament, de Cultura, d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme, de Benestar i Família,
d’acord amb el dictamen preceptiu emès per la
Comissió Jurídica Assessora, i amb la delibera-
ció prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 del De-

cret 337/2000, de 24 d’octubre, de regulació de
les activitats en el temps lliure en les quals par-
ticipen menors de 18 anys el qual queda redactat
de la manera següent:

“7.1 Per poder realitzar qualsevol d’aques-
tes activitats, l’entitat promotora haurà de con-
tractar una cobertura d’accidents personals que
cobreixi, a més de les despeses de curació, un
capital mínim de 3.005,06 euros per mort (en
cas de ser menor de 14 anys es destinaran a
cobrir despeses per sepeli) i un capital mínim
de 6.010,12 euros per invalidesa per accident.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 2
Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 del De-

cret 337/2000, de 24 d’octubre, de regulació de
les activitats en el temps lliure en les quals par-
ticipen menors de 18 anys el qual queda redactat
de la manera següent:

“7.2 L’entitat promotora té l’obligació de
contractar una assegurança de responsabilitat
civil per cobrir els riscs derivats del desenvolu-
pament de les activitats de temps lliure, amb uns
límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i
601.012,10 euros per sinistre.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits dels apartats anteri-
ors mitjançant Decret.”

Article 3
Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 7 del De-

cret 337/2000, de 24 d’octubre, de regulació de

les activitats en el temps lliure en les quals par-
ticipen menors de 18 anys.

Article 4
Es modifica la lletra f) del punt 1 de l’article

21 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya que
queda redactat de la manera següent:

“21.1.f) Tenir la condició de persona assegu-
rada en la pòlissa d’assegurances d’accidents per-
sonals, que cobreixi, a més de les despeses de
curació, uns capitals mínims de 3.005,06 euros
en cas de mort i de 6.010,12 euros en cas d’in-
validesa, com a conseqüència d’un accident
ocorregut durant el desenvolupament de l’ac-
tivitat de voluntariat on participi.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 5
Es modifica la lletra g) del punt 1 de l’article

21 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya que
queda redactat de la manera següent:

“21.1.g) Tenir la condició de persona assegu-
rada en la pòlissa d’assegurances de responsa-
bilitat civil personal derivada de l’activitat de
voluntari, amb uns límits mínims de 150.253,03
euros per sinistre.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 6
Es modifica l’apartat 2 de l’article 21 del De-

cret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova
el Reglament de les associacions del voluntariat
de protecció civil de Catalunya que queda re-
dactat de la manera següent:

“21.2 La persona prenedora de les assegu-
rances a què fan referència les lletres f) i g) de
l’apartat anterior ha de ser l’associació corres-
ponent o bé l’Ajuntament al qual estigui vincu-
lada l’esmentada associació del voluntariat de
protecció civil de Catalunya.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits establerts en els apar-
tats f) i g) mitjançant Decret.”

Article 7
Es modifica l’apartat 9 de l’article 11 del De-

cret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen
les federacions esportives catalanes que queda
redactat de la manera següent:

“11.9 Tota activitat o competició esporti-
va, ja sigui federada o no, obliga a la persona
física o jurídica organitzadora a subscriure un
contracte d’assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi el risc de l’activitat o competició
esportiva davant les seves persones practicants
o usuàries no federades, públic assistent i ter-
ceres persones amb uns capitals mínims de
600.000 euros per sinistre i de 150.000 euros per
víctima.”

Article 8
Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 del De-

cret 252/1999, de 31 d’agost, pel qual es regulen
les actuacions dels grups de foc en les celebra-
cions populars i tradicionals que queda redac-
tat de la manera següent:

de l’autorització i la revocació de la implanta-
ció d’ensenyaments en aquests centres.
Normativa reguladora: Decret 390/1996, del 2 de
desembre.
Termini màxim de resolució i notificació: 6 me-
sos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

(02.322.029)

*
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“3.2 Per a l’autorització de l’actuació d’un
grup de foc, cal que la persona organitzado-
ra acrediti que té concertat un contracte d’as-
segurances que cobreixi el risc de respon-
sabilitat civil pels danys i perjudicis que es
puguin ocasionar durant l’actuació del grup
de foc front a espectadors o espectadores i ter-
ceres persones, amb uns límits mínims de
150.253,03 euros per víctima i 600.000 euros
per sinistre.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 9
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 del Decret

54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen els
requeriments mínims per al funcionament dels
centres d’immersió que queda redactat de la ma-
nera següent:

“4.1 Els centres d’immersió han de tenir co-
berta la responsabilitat imputable directa, soli-
dàriament o subsidiària, davant les usuàries i els
usuaris submarinistes dels serveis dels centres
d’immersió o d’altres terceres persones, per
danys corporals i perjudicis econòmics que si-
guin conseqüència d’aquests danys corporals
ocasionats per l’activitat del centre d’immersió.
La quantitat mínima a cobrir serà de 601.012,10
euros per sinistre i en el cas que s’estableixi un
sublímit per víctima, aquest no podrà ser infe-
rior a 150.253,03 euros. Si s’estableixen franquí-
cies aniran a càrrec de la persona contractant de
l’assegurança.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 10
Es modifica el punt 2 de l’annex 1 del Decret

54/2000, de 26 de gener, pel qual s’estableixen
els requeriments mínims per al funcionament
dels centres d’immersió que queda redactat de
la manera següent:

“Annex 1.
“1.2 Certificat de l’assegurança del centre

d’immersió emès per l’entitat asseguradora o pel
corredor o per la corredora d’assegurances, que
certifiqui el número de pòlissa, el nom i el do-
micili de l’assegurat, l’entitat asseguradora i els
requeriments establerts a l’article 4 d’aquest
Decret que s’especifiquen a continuació:

“Activitat assegurada: centre d’immersió
subaquàtica.

“Objecte de l’assegurança: la responsabilitat
del centre d’immersió subaquàtica davant de les
i dels submarinistes usuaris dels seus serveis o
d’altres terceres persones, per danys corporals
i perjudicis econòmics que siguin conseqüència
d’aquests danys corporals.

“Suma assegurada per sinistre igual o supe-
rior a 601.012,10 euros.

“Sublímit (si n’hi ha) per víctima igual o su-
perior a 150.253,03 euros.

“Franquícies (si n’hi ha) a càrrec de la persona
contractant de l’assegurança.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 11
Es modifica la lletra j) de l’apartat 1 de l’ar-

ticle 9 del Decret 337/1995, de 28 de desembre,
sobre l’acreditació i el funcionament de les ins-

titucions col·laboradores d’integració familiar
i de les entitats col·laboradores d’adopció inter-
nacional que queda redactat de la manera se-
güent:

“9.1.j) Convenis de col·laboració.
“1. La col·laboració entre el Departament de

Justícia i les institucions acreditades s’instrumen-
tarà mitjançant un conveni, que haurà de con-
tenir, almenys:

“[...]
“j) El compromís de concertar i mantenir vi-

gent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil personal i familiar, inclosos
els actes de la o del menor acollit, per un capi-
tal mínim de 150.253,03 euros.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 12
Es modifica la lletra d) de l’article 2 del De-

cret 81/1991, de 25 de març, pel qual s’establei-
xen els requisits que han de reunir les empreses
dedicades a l’organització d’activitats esporti-
ves d’esbarjo i turístiques d’aventura que que-
da redactat de la manera següent:

“2.d) Disposar d’una pòlissa d’asseguran-
ces d’accidents personals per a les persones
usuàries que practiquin les activitats esmen-
tades, amb els capitals mínims per víctima se-
güents:

“30.000 euros, en cas de mort; amb el sublí-
mit de 3.005,06 euros en cas de mort d’un o d’una
menor de 14 anys, els quals es destinaran a co-
brir despeses per sepeli.

“60.000 euros, en cas d’invalidesa, i despeses
de curació, rescat i trasllat, fins a 6.000 euros.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 13
Es modifica la lletra c) de l’article 4 del De-

cret 81/1991, de 25 de març, pel qual s’establei-
xen els requisits que han de reunir les empreses
dedicades a l’organització d’activitats esporti-
ves d’esbarjo i turístiques d’aventura que que-
da redactat de la manera següent:

“4.c) La pòlissa d’assegurances d’accidents
personals amb les cobertures indicades a l’article
2.d) d’aquesta norma.”

Article 14
Es modifica l’apartat 2 de l’article 18 del De-

cret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel
Decret 176/2000, de 15 de maig, que queda re-
dactat de la manera següent:

“18.2 L’entitat dels serveis i d’establiments
d’atenció diürna i residencial està obligada a
contractar una pòlissa d’assegurances que co-
breixi la seva responsabilitat civil i la del personal
al seu servei, per unes sumes assegurades míni-
mes de 150.000 euros per víctima i de 600.000
euros per sinistre.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 15
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 del De-

cret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen
els Centres Ocupacionals per a Disminuïts que
queda redactat de la manera següent:

“6.2 Tots els centres estan obligats a contrac-
tar una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
seva responsabilitat civil i la del personal al seu
servei, per unes sumes assegurades mínimes de
150.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre; així com a contractar una pòlissa d’as-
segurances d’accidents personals, que cobreixi
els accidents que puguin patir les persones usu-
àries, amb els capitals mínims següents: 30.000
euros en cas de mort, 60.000 euros en cas d’in-
validesa i fins a 6.000 euros per a despeses de
curació.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 16
Es modifica l’apartat 3 de l’article 9 del De-

cret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es
regula el Servei Ocupacional d’Inserció en els
centres ocupacionals per a persones amb dis-
minució que queda redactat de la manera se-
güent:

“9.3 L’entitat titular del servei està obligada
a contractar una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del per-
sonal al seu servei, per unes sumes assegurades
mínimes de 150.000 euros per víctima i 600.000
euros per sinistre; així com a contractar una
pòlissa d’assegurances d’accidents personals que
cobreixi els accidents que puguin patir les per-
sones usuàries amb els capitals mínims següents:
30.000 euros en cas de mort, 60.000 euros en cas
d’invalidesa i fins a 6.000 euros per a despeses
de curació.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

Article 17
Es modifica l’article 5 del Decret 218/2001, de

24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edi-
ficis dels centres docents que queda redactat de
la manera següent:

“Article 5.
“Responsabilitats derivades de l’ús.
“Les administracions, institucions, organis-

mes, associacions, persones físiques o jurídiques
que hagin estat autoritzades per a l’ús d’edifi-
cis, instal·lacions o serveis dels centres docents,
inclosos els supòsits d’ús per a la realització d’ac-
tivitats complementàries o extraescolars, estan
obligades a contractar una pòlissa d’asseguran-
ces que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei, derivada de l’ús i de
l’activitat per l’esmentada utilització, pels danys
i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’ac-
tivitat autoritzada; per una suma assegurada
mínima de 150.000 euros per víctima i 1.200.000
euros per sinistre.

“La Generalitat de Catalunya podrà actua-
litzar anualment els límits anteriors mitjançant
Decret.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Adaptació de les pòlisses vigents

Els contractes d’assegurances vigents que
cobreixen les normes derogades disposaran
d’un any a partir de la data d’entrada en vi-
gor d’aquest Decret per tal d’adaptar-se a les
garanties i límits a cobrir exigits en aquest De-
cret.
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DISPOSICIÓ FINAL

El present Decret entrarà en vigor als vint dies
de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller en cap

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Consellera de Justícia i Interior

FRANCESC HOMS I FERRET

Conseller d’Economia i Finances

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANTONI FERNÁNDEZ I TEIXIDÓ

Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me

IRENE RIGAU I OLIVER

Consellera de Benestar i Família

(02.324.051)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/3519/2002, d’11 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’acceptació de la cessió gra-
tuïta de domini d’una finca oferta per l’Ajunta-
ment de Ponts.

En compliment del que disposen l’article 12.1
de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, en relació
amb l’article 7.1 del Reglament per a la seva
execució, i el punt 5 de l’Acord de la Comissió
de Govern per a Assumptes Econòmics de 3 de
setembre de 2002,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’acceptació de la ces-
sió gratuïta de domini d’una finca de 456,11 m2

de superfície situada a la Plaça Planell, núm. 8,
del terme municipal de Ponts, oferta per l’A-
juntament del mateix municipi, amb destinació
a la construcció d’habitatges tutelats, residèn-
cia assistida, centre de dia i casal per a gent gran
i que es va atorgar mitjançant escriptura de ces-
sió autoritzada pel notari de Barcelona senyor
José Javier Cuevas Castaño, en data 23 d’octu-
bre de 2002, núm. 3470 del seu protocol que,
segons aquest document públic, consta inscri-
ta al Registre de la propietat de Solsona, al tom
598 de l’arxiu, llibre 52 de Ponts, foli 139, finca
993.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

(02.316.060)

RESOLUCIÓ
ECF/3520/2002, d’11 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’acceptació de la donació
pura i simple d’una finca situada al terme muni-
cipal d’Amposta.

En compliment del que disposen l’article 12.1
de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, en relació
amb l’article 7.1 del Reglament per a la seva
execució, i el punt 5 de l’Acord de la Comissió
de Govern per a Assumptes Econòmics de 4 de
juny de 2002,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’acceptació  de la
donació pura i simple d’una finca de 0,3980
hectàrees de superfície situada a la partida Tra-
vés, del terme municipal d’Amposta, oferta pels
senyors Francisco Lizarraga Ferre i José Fran-
cisco Lizarraga Gisbert, amb destinació a la
preparació d’una bona infraestructura del parc
natural del Delta de l’Ebre i que es va atorgar
mitjançant escriptura de segregació, donació i
agrupació autoritzada pel notari de Barcelona
senyor José Javier Cuevas Castaño, en data 23
d’octubre de 2002, núm. 3469 del seu protocol
que, segons aquest document públic, la major
finca de la qual se segrega la finca objecte d’a-
questa donació consta inscrita al Registre de la

propietat d’Amposta núm. 1, al tom 3616, llibre
431, foli 7, finca 24.344.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

(02.316.070)

RESOLUCIÓ
ECF/3521/2002, de 4 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’adquisició directa realitzada
per la Generalitat de dues finques situades al ter-
me municipal d’Amposta.

En compliment del que disposen l’article 13.2
de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya, i el punt
6 de l’Acord de la Comissió del Govern per a
Assumptes Econòmics de la Generalitat de 15
d’octubre de 2002,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’adquisició directa
realitzada per la Generalitat de Catalunya de les
finques situades a la partida coneguda per Eu-
caliptus o Salinas de Bordis, o també Sant An-
toni o Llacuna de la Tancada, del terme muni-
cipal d’Amposta, que es va atorgar mitjançant
escriptura de compravenda i agrupació autorit-
zada pel notari de Barcelona senyor Mariano
José Gimeno Valentín-Gamazo, en data 22 d’oc-
tubre de 2002, núm. 2928 del seu protocol, que
consten inscrites al Registre de la propietat
d’Amposta núm. 1, al tom 3683, llibre 461 d’Am-
posta, folis 175 i 179, finques 41.836 i 41.837.

Posteriorment a l’adquisició de dites finques
s’ha procedit a la seva agrupació, per formar una
nova i sola finca registral. Aquesta nova finca
consta pendent d’inscripció en el Registre de la
propietat.

Barcelona, 4 de novembre de 2002

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

(02.308.090)

RESOLUCIÓ
ECF/3522/2002, de 27 de setembre, per la qual
s’aprova i s’inscriu la modificació dels Estatuts
socials de l’entitat Mutualitat de Previsió Social
de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils
i Empresarials de Barcelona al Registre de mu-
tualitats de previsió social voluntària de Ca-
talunya.

Vist l’expedient núm. T270001/2002 que es
tramita a la Direcció General de Política Finan-
cera als efectes d’aprovar i inscriure al Registre
de mutualitats de previsió social voluntària de
Catalunya la modificació de l’article 4 dels Es-
tatuts de l’entitat Mutualitat de Previsió Soci-
al de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mer-
cantils i Empresarials de Barcelona, la qual hi
està inscrita amb el numero 0188,


