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La Generalitat té una pòlissa que cobreix danys materials en carreteres. Cada cert temps hi ha
reclamacions sobre sinistres de certa importància, però no sobre aquesta matèria en concret.
Els béns públics de l’Estat Central no estan assegurats. Fomento no té assegurança.
Els despreniments sobre els quals hi ha reclamacions són els que deriven d’inundacions i cops
de mar importants. Els sinistres petits, d’esllavissaments derivats de fenòmens puntuals,
normalment no tenen cobertura perquè no es produeixen en context d’inundació generalitzada.
Una inundació generalitzada és una situació amb extensions importants de territori inundat, a
nivell de comarca, que afecta habitatges, infraestructures públiques, automòbils, ... i múltiples
sinistres concentrats en l’espai.
És més fàcil definir cobertures en casos d’inundacions, més que en casos d’esllavissades o
despreniments de roques.
A l’hora de valorar un sinistre es pot quantificar la indemnització pel que seria reposar el que hi
havia a l’estat inicial, però no les mesures que s’incorporen per mitigar un risc. Les millores
tecnològiques no són indemnitzables.

PREGUNTA: LA GENERALITAT TÉ LES INFRAESTRUCTURES ASSEGURADES. A UNA
ASSEGURADORA PRIVADA O AL CONSORCI COMPENSADOR?
La xarxa de carreteres de la Generalitat està assegurada a una entitat privada, i la prima té el
recàrrec obligatori del Consorci per als riscos extraordinaris. La cobertura del Consorci va
associada a la cobertura privada i no es pot atorgar separadament.
Una assegurança al propietari d’una carretera pot cobrir els danys que pugui patir i també la
responsabilitat sobre els danys que pot generar, segons les condicions de contractació. En béns
privats seria responsabilitat civil i en béns públics seria responsabilitat patrimonial de
l’Administració. L’Administració té responsabilitat sobre el correcte funcionament d’una
infraestructura. El Consorci treballa en l’assegurança de danys propis amb exclusió tant de la
responsabilitat civil com de la responsabilitat patrimonial.

PREGUNTA: UNA COMPANYIA PRIVADA, SI UN CONDUCTOR TÉ EL SEU COTXE ASSEGURAT A TOT
RISC, ESTARIA COBERT D’UNA CAIGUDA D’UN BLOC DE ROCA?
EUGÈNIA ÀLVAREZ (DGC): Potser sí. La companya asseguradora privada ho accepta o no, però
després es reclama a l’Administració per via administrativa.
ALEJANDRO (CONSORCI): La companyia li paga a l’assegurat, si té la cobertura. A vegades només
té la cobertura de fer-li una reclamació. No obstant això, si el sinistre acaba tenint cobertura pel
Consorci, serà el Consorci el que pagarà aquest dany. El Consorci donarà cobertura si la roca cau
per causa de la pluja en un context d’inundació generalitzada.

PREGUNTA: COM ÉS QUE EL CONSORCI NO UTILITZA LA INUNDACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA
D’UN EPISODI DE PLUGES INTENSES? EN AQUEST CAS, ÉS MOLT RELACIONABLE I OBJECTIVABLE,
PER QUÈ LA MAJORIA DE CAIGUDES DE ROQUES I DE LLISCAMENTS ES PRODUEIXEN EN
SITUACIONS METEOROLÒGIQUES DE PLUGES INTENSES.
La cobertura general del Consorci parla d’inundació. El concepte d’inundació vol dir entollament
d’aigua, entollament del terreny. Els vessants no poden patir inundacions. Poden patir
“saturació d’aigua”, però no inundació. En el món de l’assegurança les paraules són molt
importants.
L’antic Reglament de Riscos Extraordinaris no preveia la cobertura d’esllavissades en context
d’inundació, donat que el talús no pateix inundació en sentit estricte. La interpretació dels
tribunals no era específica, motiu pel qual en la modificació del Reglament de l’any 2004 es va
introduir la contextualització, que permet que avui, tot i no existir inundació en sentit estricte,
les esllavissades y despreniments tinguin sovint cobertura.

PREGUNTA: CREUS QUE SERIA UN PUNT FEBLE DE LA DEFINICIÓ I QUE AIXÒ PODRIA SER
MILLORABLE?
Hi ha un punt de frontera que no és gens fàcil de delimitar i que potser es pot millorar. El que
està clar és que la vida pròpia d’aquell talús pot comportar la caiguda de pedres amb certa
freqüència sense necessitat d’inundació o pluja, per què les situacions d’equilibri canvien. No
està clar que aquestes siguin les característiques pròpies d’un sinistre. L’asseguradora, sigui la
privada o el Consorci, està per cobrir el sinistre, el que és imprevisible.

