Reglam
ment Protecc
P
ció
Jurídicca Muttual

Article prelim
minar

Drets i oblig
gacions

Aquest Reg
glament con
nté les norm
mes regulad
dores
específiques de la prrestació “Protecció Jurrídica
Mutual” com
m a assegurrança de Deefensa Jurídica i
Reclamació de
d Danys, ap
plicables a totts els mutuallistes
que la ting
guin subscriita, sense perjudici
p
de les
condicions particulars
p
qu
ue les compleementin. Tott allò
que no es co
ontempli en el
e present Reg
glament es reegirà
per les dispo
osicions contiingudes en els
e Estatuts, en
e el
Reglament General
G
de Prrestacions a les Persones i per
les disposiciions legals d'aplicació vigents
v
en cada
moment.

A
de l’asssegurança
Article 3.- Abast
Mútua Terrassa assumirà les despesees derivades de la
defensa jurrídica dels innteressos dee l’assegurat. Són
despeses gaarantides:
1. Les taxxes, drets i ccostos judiciaals derivades de la
tramitaació dels proccediments co
oberts.
2. Els hon
noraris i desp
peses d'advoccat.
3. Els dreets i acomptees de procuraador, quan laa seva
interveenció sigui prreceptiva.
4. Les deespeses notarrials i d'atorg
gament de poders
p
per a plets, així ccom les actees, requerimeents i
altres actes necesssaris per a la defensa dels
interesssos de l’assegurat.
5. Els hon
noraris i desp
peses de peritts necessaris.
6. La constitució, en processoss penals, dee les
per a aconsseguir la llib
bertat
fiancess exigides p
provisional de l’aassegurat, així
a
com per
p
a
ndre del pagaament de cosstos judicials,, amb
respon
exclusió d'indemnittzacions i multes.

Finalitat
Article 1.- Objecte de la prestació
p
Mútua Terraassa s'obliga,, dintre dels límits estab
blerts
en la Llei i en el contrracte, a fer-se càrrec dee les
despeses que pugui incórrer
i
l’asssegurat com
m a
conseqüència de la seva interrvenció en un
procedimentt administrattiu, judicial o arbitral, i a
prestar-li elss serveis d'aassistència jurídica judiccial i
extrajudicial derivats de laa cobertura de
d l’assegurança.

Article 4.- Límits
L
Mútua Terrrassa assumiirà les despeeses ressenyyades,
dins dels lím
mits establertts i fins a la quantitat mààxima
de 3.000 euros
e
per all conjunt dee les prestaccions.
Tractant-se de fets quue tinguin laa mateixa caausa i
s'hagin prod
duït en un m
mateix temps, seran consid
derats
com un sinisstre únic.

Inscripcions
Article 2.- Asssegurats
Tindrà la condició
c
d’aassegurat la persona fíísica,
resident a Esspanya, que tingui
t
subscrrita la prestacció i
que figuri rellacionada en el Documentt d’Associació.
posar-se a laa prestació dels
El mutualistta podrà op
serveis o cob
bertures de laa pòlissa als altres
a
assegurrats.
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la seva persona com en les coses mobles de la
seva propietat, ocasionats per imprudència o
dolosament.
•
Els animals de companyia queden assimilats
als béns mobles.
•
S'estén la present garantia a la reclamació
de danys i perjudicis patits per l’assegurat
en la seva qualitat de vianant, passatger de
qualsevol mitjà de transport terrestre o en la
pràctica no professional de qualsevol esport,
no relacionat amb vehicles a motor.

Article 5.- Definició del sinistre o esdeveniment
A l'efecte de la present assegurança, s'entén per
sinistre o esdeveniment tot fet o esdevinença
imprevist que causi lesió als interessos de l’assegurat o
modifiqui la seva situació jurídica.
En les infraccions penals es considerarà produït el
sinistre o esdeveniment assegurat, en el moment que
s'hagi realitzat o es pretén que s'ha realitzat el fet
punible.

8.2 Defensa penal

En els supòsits de reclamació per culpa no contractual,
es produirà el sinistre o esdeveniment, en el mateix
moment que el dany hagi estat causat.

Aquesta garantia comprèn la defensa penal de
l’assegurat en l'àmbit de la seva vida particular.
S'estén la present garantia a la defensa penal de
l’assegurat en la seva qualitat de vianant,
passatger de qualsevol mitjà de transport
terrestre, o en la pràctica no professional de
qualsevol esport, no relacionat amb vehicles a
motor.

En els litigis sobre matèria contractual es considerarà
produït l'esdeveniment en el moment que l’assegurat,
el contrari o tercer van iniciar o es pretén que van
iniciar, la infracció de les normes contractuals.
En les qüestions de dret fiscal s'entendrà produït
l'esdeveniment en el moment de la declaració de
l'impost o, si s’escau, en les dates que havia d'haverse efectuat.

Queden exclosos els fets deliberadament causats
per l’assegurat segons sentència judicial ferma.
8.3 Contractes de serveis
Aquesta garantia comprèn la reclamació per
incompliment
dels
següents
contractes
d'arrendament de serveis, que afectin a la vida
particular de l’assegurat i dels quals en sigui
titular i destinatari final:
• Serveis de professionals titulats.
• Serveis de viatges turístics i d’hostaleria.
• Serveis d'ensenyament i transport escolar.
• Serveis de neteja, bugaderia i tintoreria.
• Serveis de mudances.
• Serveis tècnics oficials de reparació
d'electrodomèstics expressament autoritzats
pel fabricant.
• La reclamació per incompliment dels
contractes de serveis de reparació o
manteniment de les instal·lacions de
l'habitatge, quan el pagament d’aquests
serveis correspongui íntegrament i hagi
estat satisfet per l’assegurat.

Article 6- Terminis de carència i mínim litigiós
El termini de carència és el temps que amb
posterioritat a la data de l'efecte de la pòlissa, si es
produís un sinistre, no està garantit.
En els supòsits relatius a matèria contractual el termini
de carència serà de tres mesos a comptar des de la
data que va entrar en vigor l’assegurança.
Mínim litigiós és aquella quantia motiu de litigi, per
sota de la qual el tràmit no es troba garantit.
En aquestes garanties per als supòsits de reclamació
judicial de danys existeix un mínim litigiós de 300
euros.
Article 7.- Extensió territorial
Per a tots els riscos coberts per aquest capítol, a part
es garanteixen els esdeveniments assegurats produïts
a Espanya, que siguin competència de jutjats i
tribunals espanyols.

No queden coberts per aquesta garantia els
contractes de subministraments com aigua, gas,
electricitat o telèfon, etc.
8.4 Contractes sobre coses mobles

Article 8 .- Garanties de la prestació

Aquesta garantia comprèn la reclamació en litigis
sobre incompliment de contractes que tinguin
per objecte coses mobles, en els quals l’assegurat
sigui part, com ho són els de compravenda,
dipòsit, permuta, pignoració i altres anàlegs.

8.1 Reclamació de danys
Aquesta garantia comprèn la defensa dels
interessos de l’assegurat, reclamant els danys
d'origen no contractual que hagi sofert, tant en
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e
t els
S'entendrà per cosees mobles exclusivament
oració i mo
obiliari (exccepte
objectess de deco
antiguittats), aparells electrodo
omèstics, efeectes
personaals i alimentss, sempre que aquests béns
siguin propietat
p
de l’assegurat i els utilitzi per
p al
seu ús personal. Els animalss de compaanyia
queden assimilats a les coses mobles.

4.

5.
ncia jurídica telefònica
t
8.5. Assistèn
6.

Mitjançant aquestaa garantia Mútua Terrrassa
urat un advo
ocat,
posarà a disposició de l’assegu
perquè l’informi teleefònicament en prevenció de
qualsevol litigi, sobrre l'abast dels drets que, amb
l
de la seva
caràcterr general, l’asssisteixin en l'àmbit
vida particular, així com de la forma
f
que millor
m
puguin defensar-se.

7.
8.

Aquestaa informació jurídica es facilitarà
f
a trravés
del núm
mero de telèfon 902 1011 533 de 9 a 19
hores, de
d dilluns a divendres, excepte els dies
festius d'àmbit
d
nacio
onal.

9.

onarà
A títol informatiu l'orientació telefònica do
nnex
assessorament sobree temes espeecificats a l'an
A.

10.

Article 9.- Paagaments excclosos

e risc, així co
om els
instal·laacions on es ttrobi situat el
originatts per pedreres, explottacions mineeres i
instal·laacions fabrils..
Els relaacionats amb
b vehicles a motor i els seus
remolcss que siguinn propietat de l’assegurat o
estiguin
n sota la sevva responsab
bilitat, encaraa que
sigui occasionalment.
Els fetss l'origen delss quals o prim
mera manifesstació
s'hagi produït abanns de la datta d'efecte de la
pòlissa.
Els quee es produeixxin en l'exerccici de la proffessió
liberal de l’asseguurat o derivvin de qualsevol
mbit de la sevva vida particcular.
activitatt aliena a l'àm
Les reclamacions quue puguin fo
ormular-se en
ntre si
questa pòlissaa o per qualsssevol
els asseegurats en aq
d'aquessts contra l’asssegurador de la mateixa.
Litigis sobre
s
qüestioons de propieetat intel·lecttual o
industriial, així com els procedim
ments judiciaals en
matèria d'urbanism
me, concentraació parcel·lària i
dimanin de contractes sobre
expropiació que d
cessions de drets a ffavor de l’asssegurat.
Els litigis que es derrivin o tinguin el seu origen en
confflictes
tancameents
patronals,
vagues,,
col·lectius de ttreball o regularitzaacions
d'ocupaació.
Els caso
os asseguratts que es deeclarin despréés de
transcórrer dos anyss des de la data
d
de rescisssió o
anul·lacció d'aquestt contracte, tret en matèria
fiscal qu
ue el termini serà de cinc anys.

En cap cas no estaran cob
berts per la pòlissa:
p
Article 11.- Extinció de lla prestació
1. Les indeemnitzacions i interessos d'elles derivvats i
les multes i sanccions que s'imposessin
n a
l’assegurrat.
2. Els impo
ostos o altres pagaments de
d caràcter fiiscal,
dimanan
nts de la preseentació de do
ocuments pú
úblics
o privatss davant els Organismes
O
O
Oficials.
3. Les desp
peses que pro
ocedeixin d'u
una acumulacció o
reconven
nció judicial, quan es refeereixin a matèries
no comp
preses en les cobertures garantides.

e
la prestació en els següents
Quedarà extingida
supòsits:
usar baixa l’assegurat en la
l prestació.
a) Per cau
b) Per qualssevol de lees causes que s'estableixen en
els Estaatuts i Reglaments de la Mútua.
M
UACIÓ EN CA
AS DE SINISTRE
PROCEDIMENT D’ACTU

Article 10.- Riscs
R
exclosos

Article 12.- Comunicacióó i tràmits

osos d'aquessta coberturra els segü
üents
Estan exclo
sinistres:

L’assegurat confia laa gestió dels sinistress de
l’assegurançça de Defennsa Jurídica, a l'Entitat ARAG
A
COMPANYIA INTERNA
ACIONAL D’A
ASSEGURANC
CES I
RANCES SS.A., empreesa jurídicaament
REASSEGUR
diferent a Mútua
M
Terrasssa.

ment causats pel prenedor o
1. Els fets deliberadam
asseguraat segons sen
ntència judicial ferma.
2. Els fets derivats de la participacció de l’asseg
gurat
peticions o prroves esportivves.
en comp
3. Els sinisttres que ting
guin el seu origen
o
o estiiguin
relacionaats amb el projectte, construcció,
transform
mació o endeerrocament de l'immoble o

L’assegurat comunicaràà directameent el sinisttre a
l'entitat AR
RAG a travéss del número
o de telèfon
n 902
101 533, dee dilluns a divvendres, de 9 a 19 hores.
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Acceptat el sinistre, l’assegurador realitzarà les
gestions per a obtenir un arranjament transaccional
que reconegui les pretensions o drets de l’assegurat.
La reclamació per aquesta via amistosa o extrajudicial
correspon exclusivament a l’assegurador.

Els professionals triats per l’assegurat, gaudiran de la
més àmplia llibertat en la direcció tècnica dels
assumptes encomanats, sense dependre de les
instruccions de l’assegurador, el qual no respon de
l'actuació d’aquests professionals ni del resultat de
l'assumpte o procediment. No obstant això, els
professionals esmentats hauran d'informar a
l’assegurador de l'evolució de les seves actuacions de
l'assumpte en litigi.

Si la via amistosa o extrajudicial no oferís resultat
positiu acceptat per l’assegurat, es procedirà a la
tramitació per via judicial, sempre que ho sol·liciti
l'interessat i no sigui temerària la seva pretensió.

Quan hagin d’intervenir amb caràcter urgent advocat
o procurador abans de la comunicació del sinistre,
l’assegurador satisfarà igualment els honoraris i
despeses derivats de la seva actuació.

En aquest supòsit l’assegurador informarà a
l’assegurat del seu dret a la lliure elecció de
professionals que el representin i defensin en el
corresponent litigi.

De produir-se un possible conflicte d'interessos entre
les parts, l’assegurador comunicarà tal circumstància a
l’assegurat, amb la finalitat de què aquest pugui
decidir sobre la designació de l'advocat o procurador
que estimi convenient per a la defensa dels seus
interessos, conforme a la llibertat d'elecció
reconeguda en aquest article. No obstant això, es fa
constar que la defensa en l'àmbit civil ve
automàticament garantida en les assegurances de
Responsabilitat Civil, sobre la base de l'Art. 74 de la
Llei 50/1.980, de 8 d'octubre, del contracte de
l’assegurança.

En els altres supòsits, acceptat el sinistre, es procedirà
a la prestació del servei d'acord amb la naturalesa i
circumstàncies del fet.

Article 13.- Disconformitat en la tramitació del sinistre
Quan l’assegurador, per considerar que no existeixen
possibilitats raonables d'èxit, estimi que no procedeix
la iniciació d'un plet o la tramitació d'un recurs, haurà
de comunicar-ho a l’assegurat.
L’assegurat tindrà dret, dins dels límits de la cobertura
concertada, al reembossament de les despeses
ocasionades en els plets i recursos tramitats en
discrepància amb l’assegurador, o fins i tot amb
l'arbitratge, quan, pel seu propi compte, hagi obtingut
un resultat més beneficiós.

Article 15.- Pagament d'honoraris
L’assegurador satisfarà els honoraris de l'advocat que
actuï en defensa de l’assegurat, amb subjecció a les
normes fixades a aquest efecte pel Consell General de
l'Advocacia Espanyola, i de no existir aquestes normes
s'estarà al disposat per les dels respectius col·legis.

Les diferències que poguessin sorgir entre l’assegurat
i l’assegurador sobre la interpretació del contracte,
podran ser sotmeses a arbitratge.
La designació d'Àrbitres no podrà fer-se abans que
sorgeixi la qüestió disputada.

Les
normes
orientatives
d'honoraris
seran
considerades com a límit màxim de l'obligació de
l’assegurador. Les discrepàncies sobre la interpretació
d'aquestes normes seran sotmeses a la comissió
competent del Col·legi d'Advocats corresponent.

Article 14.- Elecció d'advocat i procurador
L’assegurat tindrà dret a triar lliurement el procurador
i l’advocat que l’hagin de representar i defensar en
qualsevol classe de procediment ja sigui judicial,
administratiu o arbitral.

Els drets del procurador, quan la seva intervenció sigui
preceptiva, seran abonats conforme aranzel o barem.

Abans de procedir al seu nomenament, l’assegurat
comunicarà a l’assegurador el nom de l'advocat i
procurador triats. L’assegurador podrà recusar
justificadament al professional designat, i de subsistir
la controvèrsia, se sotmetrà a l'arbitratge previst a
l'article 13 d'aquestes Condicions Generals.

Article 16.- Transaccions
L’assegurat pot transigir els assumptes en tràmit, però
si per això produeix obligacions o pagaments a càrrec
de l’assegurador, ambdós hauran d'actuar sempre i
prèviament de comú acord.

En el cas que l'advocat o el procurador triat per
l’assegurat no resideixi en el partit judicial on hagi de
substantivar-se el procediment, seran a càrrec de
l’assegurat les despeses i honoraris pels
desplaçaments que el professional inclogui en la seva
minuta.

ANNEX A
Temes sobre els quals es pot obtenir orientació
jurídica telefònica
(A títol informatiu s'enumeren possibles consultes
telefòniques al Servei Jurídic)
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1. Assessorrament doccumentació post morrtem,
invalidessa permanen
nt: Assessorament en cas de
defunció
ó i invalidesa permanent de
d l’assegurat, en
relació a les següen
nts qüestion
ns: Certificatt del
Registre Civil i d'ú
últimes voluntats. Baixaa de
l’assegurrat com a usuari del Sistema Públic
Sanitari i/o pensionissta i del llibree de família, fe
f de
vida, certificació de l'arxiu ecleesiàstic, certiificat
municipaal de convivvència, còpia del testameent i
certificatt de matrimoni.
2. Successions: Testad
da i intesttada. Declarració
d'hereuss. Acceptacció d'herència, judicci i
testamen
ntaria. Tipus d'herència (oberta, difeerida,
jacent...)). Fiscalitat de l'herèn
ncia. Classess de
testamen
nt (obert, taancat, hològraf,..). Usdeffruit.
Drets reaals.
3. Nòminess i Seguretat Social: Conttractes de treeball,
extinció,, FOGASA. Sancions al treballaador.
Regulaciió d'ocupaació. Incap
pacitats. Rèègim
especial d'autònoms..
4. Pensionss: Jubilació,, orfenesa, viduïtat i no
contributives. Auxili per deefunció. Claasses
ns per atu
ur i matern
nitat.
passives. Prestacion
e
Fiscalitatt. Retencionss. Salaris en espècies.
5. Habitatg
ge: Com a propietari,, arrendatarri o
usufructuari. Per compres, ven
ndes i llogu
uers.
Impostoss i fiscalitaat. Propietat horitzontaal o
vertical. Reclamació de danys, responsabilit
r
ats i
infraccio
ons.
6. Fiscalitatt: Sobre l'IR
RPF, IP, IBI. Rendimen
nts i
exaccion
ns. Sancionss i infraccio
ons. Deducccions
estatals i autonòmiqu
ues.
oni: Separaació i divvorci. Messures
7. Matrimo
provision
nals. Procediment de nul·litat, separaació i
divorci. Fiscalitat del règim matrrimonial. Parrelles
nscripcions.
de fet, in
8. Consum:: Drets del consumidor, Associacions de
consumidors i usuariss. Clàusules abusives.
a
Deffecte
R
Reclamacions
s
judicialss
i
del
producte.
administtratives. Teleecompra. Sistema arbitraal de
consum. Protecció dee dades perso
onals.
9. Contracttes:
Subm
ministramentss.
Productes.
Laboralss,
¡
professionals.
ment
Mantenim
d'immob
bles. Viatgees i hostteleria. Neeteja.
Mudancees. Servei domèstic. Perm
misos de trebaall.
10. Tinença d’animals do
omèstics: Infformació gen
neral.
Responssabilitat civil i a tercerrs. asseguran
nces.
Infraccio
ons i sancionss administratiives. Identificcació
i cens. Animals potencialm
ment perillosos
(obligaciions del prop
pietari, mesurres de segureetat,.
Llicènciees, sancions..)).
11. Temes penals: Denúncia i queerella. Delicttes i
faltes. Arrest i detencció. Judicis rààpids.

12.

13.

14.
15.
16.
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ponsabilitat civil
Procediiments judicials. Resp
derivada de delictes i faltes.
or. Immobilittzació
Tràfic: Procedimentt sancionado
del vehicle i mesurees cautelars. Assessorameent de
multes. Conducció sota la influència de l'alcohol
i/o drog
gues. Cinemòmetres.
Assegurances: Conntractes d'asssegurances amb
nyies, i múútues. Accid
dents de trreball.
compan
Fiscalitaat. Assessorrament en cas de sin
nistre:
Acciden
nt del vehiclee. Sinistre dee llar. Sinistrres en
pòlissess de vida, invvalidesa i acccident. Pòlissses de
subsidi..
Legislacció Autonòmica: Qualsevo
ol assumpte sobre
compettències trannsferides a les Comunitats
Autòno
omes.
Dret ad
dministratiu: Defensa i reclamació. Oficis
rebuts. Notificacionss ...
Defensaa i reclamacció de danyss: Qualsevol litigi
que ting
gui l’asseguraat.
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