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INTRODUCIÓN
Por seguro multirrisco do fogar,
estámonos referindo ás pólizas
multirrisco ou normalmente
coñecidas como de fogar. É un dos
ramos que máis rápido evolucionou
para adaptarse aos tempos
presentes, xa que se aseguran unha
serie de riscos que ata hai poucos
anos eran impensables. Así, son os
danos en equipos informáticos da
vivenda, en alimentos refrixerados,
atraco fóra de vivenda, uso
fraudulento de cartóns de crédito e
toda unha serie de coberturas que
procuran abarcar os supostos máis
típicos que preocupan aos
asegurados.

Debemos ter en conta que estas
pólizas réxense polo disposto na Lei
de contrato de seguro (en diante
LCS), a Lei de ordenación e

supervisión dos seguros privados (en
diante LOOSSP), as propias
condicións particulares da póliza,
que nos informarán das garantías
contratadas, capitais, franquías así
como as cláusulas limitativas que
serán destacadas por escrito e
deberán ser obxecto de aceptación
expresa; e para rematar, as
condicións xerais da póliza, que
obrigatoriamente nos informarán da
lei aplicable, conceptos asegurados,
exclusións e outras características
do contrato.

Trataremos de abordar as garantías
máis frecuentes tanto básicas como
opcionais deste tipo de contratos. É
importante saber que cobre cada
unha para poder elixir a modalidade
que mellor se adapte ás nosas
necesidades e aforrarmos diñeiro
derivado da contratación de
garantías que non imos utilizar, ben
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porque non temos eses bens
(equipos informáticos), ben porque
os temos asegurados con outra
canle (tubaxes privativas incluídas no
seguro da comunidade) ou ben
porque non nos interesa (danos
eléctricos a electrodomésticos e os
nosos electrodomésticos son unha
neveira e un televisor moi antigos
cuxo valor de mercado desaconsella
pagar a prima por incluílos).

Un estudo entre os riscos
asegurados polas diferentes
compañías aseguradoras que operan
no mercado pódenos levar á errónea
conclusión, de que todas as
garantías básicas dun seguro de
fogar son as mesmas con
independencia da compañía en que
se contraten.

Vai variar moito o resultado de
comportamento do noso seguro en
caso de sinistro, se nos atemos a uns
parámetros que reforzan as
garantías que imos contratar en
función das nosas necesidades, así
mesmo, dependerá da solvencia da
aseguradora, así como da súa
experiencia neste ramo e a evolución
do produto (hai aseguradoras que
están na 5ª ou 6ª xeración de pólizas

de fogar, aplicando a experiencia de
satisfacción do consumidor, e o
factor do seu asesoramento).

TIPOS DE PÓLIZAS SEGUNDO
AS COBERTURAS
Contrato de seguro no que se xuntan
garantías de diferentes pólizas, para
proporcionar cobertura a diferentes
riscos principais mediante un só
documento.

Poderán ser: 

a) Pólizas paquete (por exemplo,
antigas pólizas de incendios), onde
é o asegurado quen ha de cubrir
as garantías. Por exemplo, para o
caso de que o banco nos esixa un
seguro de incendios
exclusivamente para concedernos
a hipoteca, este tipo de pólizas
teñen unha prima axustada e pola
contra, só nos cobren os riscos
estandarizados e non permiten
seleccionar coberturas.

b) Póliza flexible ou multirrisco a
opcións. Só se esixe a
contratación de dous riscos
básicos (incendio e outro polo
xeral) e, as demais garantías son
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optativas seleccionando as
necesidades de cobertura de cada
caso particular e polas cantidades
propostas polo tomador. A tarifa é
máis complexa e máis cara que
noutros casos e ademais ha de
desagregarse no contrato a prima
de cada unha das opcións elixidas.

c) Pólizas en bloques, estas últimas
son as pólizas que imperan
actualmente nos seguros de fogar.
É unha fórmula máis áxil, os bens
que asegurar divídense entre
continente e contido e dentro de
cada un deles, un grupo compacto
de garantías que se cobren
conxuntamente.

c) Independentemente, o contrato
ofrece unha pequena serie de
garantías opcionais con límites
cuantitativos porcentuais sobre as
sumas base garantidas para cada
un dos bloques de continente e
contido.

c) As pólizas bloque ou estándar de
fogar, conforman o 90% das que
se atopan actualmente no
mercado asegurador, vanse
distribuír en dous bloques
principais:

GARANTÍAS BÁSICAS DUNHA
PÓLIZA MULTIRRISCO DO
FOGAR
Continente

Poderá ser un inmoble unifamiliar,
ou ben en réxime de propiedade
horizontal, neste último caso a póliza
cubrirá os danos da parte
proporcional á cota de participación
nos servizos comúns do inmoble.

Con carácter xeral, continente son as
instalacións fixas do inmoble: os
alicerces, estruturas, chans,
paredes, teitos, fiestras, cubertas,
louza sanitaria, cristais, espellos e
cristais pertencentes a fiestras,
instalacións fixas de auga,
electricidade, teléfono, climatización,
enerxía solar, antenas de radio e tv,
elementos decorativos adheridos a
chans, teito ou paredes, que non se
poidan separar sen dano ou
menoscabo.

Tamén o son as dependencias e
construcións situadas na mesma
leira, valos, muros, cerramentos
(non de plantas vivas, xa sexan tullas
ou similares), infraestruturas do
xardín, etc.
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Importante: O mobiliario de cociña e
baño, aínda cando estea fixo,
considérase contido. Por iso
debemos ter en conta o seu valor
para incluílo na partida de contido.
Ex. Se instalamos unha bañeira de
hidromasaxe coa que non contaba o
inmoble deberemos computar o seu
valor e actualizar a cobertura de
contido.

Continente a primeiro risco

Consiste en asegurar unha parte do
continente de tal forma que cando
acontece un sinistro a aseguradora
non pode aplicarnos a regra
proporcional (1º. fascículo da guía,
páx. 14), é dicir, cubriranos os danos
producidos ao continente co límite da
suma asegurada
independentemente do valor total do
continente.

É unha garantía recomendable para
os que só estean interesados no
contido.

Exemplo: Se somos inquilinos e
queremos contratar un seguro que
nos cubra os nosos bens,
contrataremos unha póliza de
contido, pero se incluímos a garantía
de continente a primeiro risco co

límite de 3.000 euros, cubrirannos
calquera dano na pintura, escaiola,
portas… ata o devandito límite,
independentemente do valor total do
continente. Desta forma, evitaremos
dar parte ao propietario (que pode ou
non ter asegurado o continente), á
comunidade (se fose un escape
dunha tubaxe xeral), sendo o noso
seguro quen nos cubra e o que
reclamará á compañía causante.

Contido

En xeral, é o mobiliario e enxoval
doméstico, comprendéndose como
tal o mobiliario fixo de cociña e baño,
os cristais, lúas, espellos cando non
se asegure o continente, os
electrodomésticos, computadores
persoais (non o software, xa que por
regra xeral están excluídos os datos
procesados e os programas),
bicicletas ou calquera vehículo que
non sexa de motor.

Os obxectos de valor con importe
superior a 3.000 euros, por regra
xeral, han de ser obxecto de
declaración detallada e
individualizada.

Os obxectos gardados nas trasteiras
ou dependencias anexas estarán
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incluídos se así o dispoñen
expresamente as condicións
particulares (normalmente, se o
inclúen, é nunha pequena
porcentaxe da suma de contido e cun
máximo por conxunto).

Seguro a valor parcial

Consiste en asegurar unha cantidade
como parte dun valor superior
declarado. Se se produce un sinistro,
as perdas indemnizaranse polo seu
valor co máximo do capital
asegurado e sempre que o valor dos
bens cubertos non exceda do valor
declarado. En caso contrario,
aplicarase a regra proporcional
(declaramos 100, róubannos 50, logo
a aseguradora indemnizaríanos 25).
Aínda así, cada vez son máis
frecuentes as pólizas que exclúen a
aplicación da regra proporcional en
caso de seguros a valor parcial, ou
ben para o caso dunha
desviación inferior ao 30%.

A prima calcúlase sobre o
valor total, co desconto
fixado en tarifa, en
compensación de que a
suma asegurada sexa só
unha parte do total.

Á aseguradora interésalle porque, en
caso de sinistro, minora
notablemente o capital que debe
indemnizar mentres que ao
asegurado rebáixaselle
notablemente a prima.

Por exemplo, é frecuente que por
danos en alimentos en cámaras
frigoríficas se indemnice unha
cantidade cun límite, por exemplo
300 euros, con independencia de que
nós teñamos alimentos de moito
máis valor, ese será o límite. Aínda
cando a aseguradora coñece polo
volume da cámara frigorífica que
podemos ter moito máis capital, o
valor asignado en caso de sinistro é
parcial.

A diferenza cos seguros a primeiro
risco é que nesta modalidade se
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valoran os bens cun valor inferior ao
real, denominado parcial, mentres
que a primeiro risco non se valoran,
senón que se asegura un capital
máximo que indemnizar con
independencia do valor total.

RISCOS ASEGURADOS
RESPONSABILIDADE CIVIL

Fontes legais

Para os efectos dos seguros de fogar
ou multirrisco, ata nos seguros
comunitarios, os tipos de
responsabilidades civís cuxa
cobertura nos interesa serán as das
seguintes normas:

• Responsabilidade civil
extracontractual por acto propio.
O artigo 1902 do Código civil,
dinos que o que por acción ou
omisión cause dano a outro,
intervindo culpa ou neglixencia,
está obrigado a reparar o dano
causado.

• Responsabilidade por actos
doutras persoas de quen
legalmente se debe responder. A
obriga que impón o 1902,
segundo o 1903 do mesmo texto,

é exixible non só polos actos ou
omisións propios, senón polos
daquelas persoas por quen se
debe responder: os pais son
responsables dos danos
causados polos fillos que se
atopen baixo a súa garda, titores
respecto das persoas que estean
baixo a súa autoridade. 

• Responsabilidade civil como
propietario ou posuidor de
animais. O posuidor dun animal
ou o que se sirva del, é
responsable dos prexuízos que
cause (art. 1905 do Código civil).

• Responsabilidade como
propietario de cousas inmobles.
Responsabilidade por ruína do
art. 1907 do CC. O propietario
dun edificio é responsable de
danos que resulten da ruína de
todo ou parte del, se esta
sobreviñese pola falta de
reparacións necesarias. 

• Por danos causados pola
explosión de máquinas que non
fosen coidadas coa debida
dilixencia, por fumes excesivos
que sexan nocivos para as
persoas ou propiedades, pola
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caída de árbores colocadas en
sitios de tránsito, polas
emanacións de cloacas ou
depósitos de materias
infectantes, construído sen as
precaucións adecuadas ao lugar
en que estivesen (art. 1908 do
Código civil).

• Responsabilidade do cabeza de
familia. O cabeza de familia que
habita nunha casa ou parte dela,
é responsable dos danos
causados polas cousas que se
arroxasen ou caesen dela (art.
1910 do Código civil).

Que debe cubrir a responsabilidade
civil dun multirrisco ou seguro de
fogar?

Os supostos legais antes citados do
Código civil con excepción de:

• As sancións de tipo
administrativo e penal, así como
multas que se poidan impor ao
asegurado en calquera clase de
procedemento. 

• A responsabilidade civil derivada
de reclamacións fundadas en
pactos ou acordos que
modifiquen a legalmente esixible

en ausencia deles. (Exemplo: se
o meu can morde a un
transeúnte e eu como asegurado
chego a un acordo
indemnizatorio con el ante un
notario, estou modificando o
esixible legalmente ou o que a
compañía queira acordar; de tal
forma que pode exonerarse de
indemnizar).

• A derivada da contaminación do
chan, augas ou atmosfera.

• Danos ocasionados a bens de
terceiros que por calquera razón
se achen en poder do asegurado
ou de persoas das que deba
responder. 

• Danos derivados de inmobles
non asegurados pola póliza. 

• Danos cuxa cobertura deba ser
obxecto dun seguro obrigatorio
por disposición legal. 

• Actos do persoal de servizo do
inmoble mentres non estea
desempeñando as funcións para
as que foi contratado (o persoal
de servizo terá que estar de alta
na Seguridade Social para que a
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compañía asuma a
responsabilidade civil). 

• A práctica de calquera actividade
profesional ou mercantil (xa que
estamos ante responsabilidade
civil na vida privada e como
propietario de inmoble) cuxa
cobertura cada vez é máis
complexa e cara. 

• Danos ocasionados con armas
para as que non se posúa licenza
ou durante a caza. 

• Eventos que se produzan antes
da entrada en vigor do contrato
aínda que o dano ou reclamación
se produzan posteriormente á
data de efecto (o art. 1091 do
Código civil di que as obrigas
nacen dos contratos e teñen
forza de lei entre as partes, mais,
dicimos nós, non antes).

Ha de mediar a miña culpa ou a
miña neglixencia para que eu sexa
responsable civil?

Estamos pasando dun sistema de
responsabilidade civil
extracontractual baseado na culpa
(responsabilidade civil subxectiva) a

un sistema case obxectivo e nalgúns
supostos practicamente obxectivo.

Por exemplo, paseamos co noso can
debidamente atado cun colar e unha
correa, mentres unha persoa se
achega a tocalo a pesar de que nós
lle dicimos que non o faga xa que
está nervioso porque oíu petardos,
en cuxo momento traba o
transeúnte; posteriormente rompe a
correa e traba a outra persoa. Non
se atopa o mínimo indicio de culpa
ou neglixencia pola nosa banda no
primeiro feito, pero case con toda
seguridade imos ser condenados a
indemnizar o importe do dano que
sufriu o primeiro paseante aínda a
pesar de telo avisado e levar o noso
can debidamente atado (non de raza
perigosa, xa que se así fose tería que
levar buceira e ademais estaría
excluído do seguro), pero ademais
esquecemos pasarlle a última
vacinación obrigatoria,
consecuencia: o seguro non pagará
nin un euro ao non telo vacinado
cando era preceptivo.

A responsabilidade pola que vai
cobrar o primeiro peón é obxectiva,
vou pagar por ser titular do can que
causou o dano aínda tendo tomado

12



as medidas necesarias para evitalo.
A do segundo peón é case-obxectiva,
hai unha culpa leve pola nosa banda
ao non revisar que a correa estivese
en bo estado e, para rematar hai
unha responsabilidade por culpa
(por omisión ao non vacinar ao can)
que pode agravar as lesións dos
prexudicados: o ternos esquecido da
última vacinación, o que sería unha
clásica responsabilidade subxectiva
por culpa que dá lugar a que o
seguro non indemnice, sempre que
na póliza especifique esta limitación
de cobertura. 

INCENDIO

Que se entende por incendio para os
efectos de seguro?

O artigo 45 da LCS dinos que é a
combustión ou abrasión con lapa
capaz de propagarse dun ou
varios obxectos que non están
destinados a seren queimados no
lugar e momento en que se
produzan. Esta garantía
normalmente non cobre os danos
causados pola soa acción da calor,
o contacto directo ou indirecto con
aparellos de calefacción, aire
acondicionado, accidentes de
fumador ou obxectos que caian

illadamente ao lume, agás que
previamente exista un incendio.
Tampouco os amparados pola
cobertura de danos eléctricos. 

Que obxectos cobre?

A cobertura do seguro de incendios
establécea o artigo 46 da LCS e
amparará os obxectos descritos na
póliza, se o seguro é sobre o
mobiliario, a cobertura alcanzará as
cousas de uso ordinario e común do
asegurado, así como dos seus
familiares e das persoas que con el
convivan. Quedan excluídos agás
pacto en contrario, os danos por
incendio en valores mobiliarios,
efectos de comercio, billetes de
banco, pedras, metais preciosos,
obxectos artísticos ou calquera
obxectos de valor que se achen no
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lugar asegurado aínda cando se
proba a súa preexistencia e
destrución (agás que se declarasen
na póliza).

É dicir, exime ao asegurado de
probar mediante facturas a
adquisición das cousas de uso
ordinario ou común que hai nun
domicilio e exime ao asegurador de
aboar cousas de valor agás que se
declarasen expresamente na póliza.

Onde me cobre a miña aseguradora?

A destrución por incendio de
obxectos asegurados fóra do lugar
asegurado descrito na póliza exime
ao asegurador de indemnizar agás
que se lle comunicara por escrito e a
aseguradora non mostrase a súa
desconformidade no prazo de 15 días
a partir de tal comunicación (artigo
47 LCS).

Que supostos cobre?

O asegurador ha de indemnizar os
danos producidos polo incendio
cando este se orixine por caso
fortuíto, malquerenza de estraños,
por neglixencia propia ou das
persoas das que se responde
civilmente. Pero o asegurador non

está obrigado a indemnizar cando o
lume se orixine por dolo ou culpa
grave do asegurado (artigo 48 LCS).

O dolo ou a culpa grave do
asegurado han de ser acreditados
polo asegurador, non é suficiente
opor pola aseguradora a existencia
dun feito punible ou sancionable
penalmente, senón que é necesaria
a súa proba por parte do asegurador
(sentenzas do Tribunal Supremo
30/5/1986, 27/3/1992, 17/12/1994 e
3/11/1997 entre outras).

Que danos son indemnizables polo
seguro de incendios?

Son todos os danos e perdas
materiais causados pola acción
directa do lume, así os producidos
como consecuencia inevitable do
incendio, en particular, as medidas
necesarias adoptadas polo
asegurado para impedir, cortar ou
extinguir o incendio, con exclusión
dos gastos que ocasione a aplicación
de tales medidas, agás pacto en
contrario, os de transporte dos
obxectos asegurados para salvalos
do incendio, os menoscabos dos
obxectos pola aplicación das
anteriores medidas, o valor dos
obxectos desaparecidos sempre que
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o asegurado acredite a súa
preexistencia e salvo que o
asegurador probe que foron
roubados ou furtados así como
calquera outros que se consignen na
póliza. 

EXPLOSIÓN

Que se entende por explosión e que
cobre o seguro?

Danos causados por explosión de
aparellos ou substancias, que se
produzan tanto no interior da vivenda
como nas súas proximidades. Se se
trata de aparellos ou elementos de
uso normal na vivenda os danos por
autoexplosión quedan normalmente
cubertos e en certas pólizas
asimílase tamén a implosión.

As limitacións desta
garantía son as normais da
póliza de incendios, é dicir,
as amparadas polo
Consorcio de
Compensación de Seguros,
e as excluídas polo
Regulamento do Consorcio.

CAÍDA DO RAIO

Esta garantía comprende
os danos por caída e

explosión do devandito fenómeno,
sen necesidade de incendio. Deberá
incluír esta garantía os danos en
liñas e aparellos eléctricos, sempre
que cause ao mesmo tempo danos
constatables no edificio.

Aquí, en primeiro lugar, habemos de
facer referencia aos danos
eléctricos, que normalmente non
están incluídos nos paquetes
básicos. É moi importante que
estean incluídos.

As modalidades de inclusión serán:

• A valor de novo: hai un límite do
30% na depreciación do valor de
novo.
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• Valor de reposición: sen límite
algún de depreciación, é dicir
poderemos restituír o aparello ou
o dano eléctrico por outro
elemento da mesma calidade,
abonándoo integramente a
aseguradora.

• Valor real: coa forte depreciación
por uso, tanto por cento anual
cun límite.

Se contratamos unha póliza con
danos eléctricos e excluímos o raio,
estaremos cometendo un erro, posto
que os danos eléctricos derivados do
raio, non son danos eléctricos senón
danos por raio.

Así mesmo, na sentenza da
Audiencia Provincial de Palencia do
30 de marzo de 1992, foi suficiente a
invocación da disposición xenérica
contida no apartado 3 do artigo
10.1.c) da Lei xeral para a defensa de
consumidores e usuarios, en
combinación coas normas xerais que
preconizan os artigos 1.256 e 1.258
do Código civil, para considerar nula
a cláusula que figuraba nunha póliza
de seguro multirrisco en cuxa
virtude, logo de especificar que un
dos riscos cubertos é a caída do raio,

considéranse excluídos os danos
causados pola caída do raio nas
instalacións, aparellos eléctricos e
os seus accesorios e, en
consecuencia, para condenar a
compañía de seguros a indemnizar
os danos causados ao caer un raio
na antena de televisión situada no
tellado do edificio en cuxo baixo está
situado o comercio dos asegurados. 

Todas as pólizas de fogar sen
excepción contemplan a caída do
raio, pero entre a cobertura básica e
típica que exclúe aparellos eléctricos
e as que os cobre a valor de
reposición existe unha gran
diferenza.

DANOS POR IMPACTO

Case sempre nos aparecerá dentro
do paquete de riscos
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complementarios dentro do
“incendio”, cubrirá o impacto de
obxectos sólidos desde o exterior,
choque de vehículos, caída de
aeronaves, impactos sónicos, etc.

Poden existir limitacións
porcentuais, aínda que a tendencia é
substituílas por coberturas a valor
total.

PERDA DE ALUGUERES,
PRIVACIÓN DE GOCE

A característica desta garantía é que
en caso de sinistro, só pode actuar
unha das dúas, ou perda do beneficio
a consecuencia de ter un piso
alugado, ou ben a tamén
denominada perda de habitabilidade.

Normalmente esta garantía limítase,
por privación do goce, ao 10 ou 20%
da suma asegurada, e en caso de
perda de alugueres, segundo a
aseguradora, entre seis e doce
meses.

Así mesmo, dentro desta garantía,
inclúense a indemnización dos
gastos de traslado e retorno dos
bens asegurados á vivenda
provisional ou temporal.

Debemos dicir se somos
propietarios ou se a nosa vivenda
está alugada no cuestionario previo
á contratación?

Se desta forma na responsabilidade
civil podemos contratar a derivada
como arrendador da vivenda, así
teremos cobertura para o caso de
que nos reclame o noso inquilino
pola perda de habitabilidade
derivada dun sinistro imputable ao
propietario. (Por exemplo, unha
rotura de tubaxe que asolaga o piso
e os bens do arrendatario).

FUME

Está garantía está contemplada
dentro da extensión de garantías no
caso de incendio (escapes na
calefacción, anormais en vivendas),
así mesmo a que contempla danos
por fume procedentes do interior e
exterior, sempre que a acción sexa
repentina por unha causa accidental
e anormal. Non cubrirá os danos
causados en bens depositados ao
aire libre ou en instalacións abertas.

DANOS POR AUGA

É a garantía estrela por canto son os
sinistros máis frecuentes e desde hai
uns anos especialmente en seguros
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de comunidades. Esta garantía é a
que máis variacións vai
experimentar dependendo da
aseguradora con que a contratemos.

• Gastos de localización da avaría,
ata no caso de conducións
encaixadas. 

• Filtracións por escapes en
vivendas do piso superior ou
contiguas do propio edificio, ata a
través de edificios lindeiros en
teitos ou muros.

• Danos materiais e directos
ocasionados polos escapes e
desbordamentos accidentais en
conducións de subministración e
evacuación así como aparellos
fixos conectados á rede de auga.

• A omisión de peche de billas e
chaves. Só se consta de forma
expresa na póliza.

Sempre estarán excluídas as avarías
que sexan a consecuencia de
defectos ou vicios de construción, ou
que se produciron por un defecto ou
falta de mantemento (unha tubaxe
oxidada perfectamente visible).

Nesta garantía habemos de estudar
se estes danos están cubertos a
primeiro risco, a valor parcial ou a
valor total.

Referencia especial hai que facer ás
comunidades, dado que a súa póliza
poderá contratarse para danos por
auga de instalacións comúns e
danos por auga de instalacións
privativas, sendo esta última unha
garantía que repercuta fortemente
no importe da prima.

Igualmente, cando existen uns danos
por auga dentro dunha vivenda
particular causados por unha tubaxe
xeral, habemos de ter en conta que a
póliza da comunidade, se ten
aseguradas tubaxes xerais, pagará
pola garantía de responsabilidade
civil, posto que produciu un dano á
comunidade a un terceiro, sempre
que a póliza especifique que un
comuneiro ten a calidade de terceiro. 

Que cantidade me terían que
indemnizar se o meu edificio ten 10
vivendas, a miña póliza cobre ata
100.000 euros, e os meus danos son
de 6.000 euros? 
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A cantidade a indemnizar será a dos
meus danos co máximo contemplado
na póliza da comunidade para danos
por responsabilidade civil menos a
miña cota de participación na
comunidade (cota expresada no
título constitutivo), é dicir 6.000
menos 600 (unha décima parte, xa
que hai 10 pisos), total: 5.400 euros.

Que pasará se eu teño unha póliza
particular que me cobre a
responsabilidade civil, outra da
comunidade que cobre os danos por
auga en tubaxes privativas, e unha
tubaxe particular miña asolaga a
vivenda do veciño de abaixo, que á
súa vez ten unha póliza particular e a
comunitaria?

Primeiro pagarán proporcionalmente
aos capitais contratados as dúas
compañías o sinistro ao piso de
abaixo, mentres que a compañía do
prexudicado reclamará á
comunidade e á compañía do
causante.

Que factores habemos de ter en
conta para contratar os danos por
auga na nosa póliza multirrisco?

• Se vivimos nun último piso ou
nun baixo, onde é frecuente que

discorran as baixantes de
pluviais, habemos de comprobar
que a aseguradora non exclúa
roturas, desbordamentos e
atascos, xa que é frecuente
nalgunhas aseguradoras a
exclusión desta garantía. Aínda
que nos pague o seguro da
comunidade por
responsabilidade civil, é moito
máis molesto terlle que reclamar
ao seguro comunitario os danos
(que ademais é normal que
existan franquías que hai que
reclamalas á comunidade) que
dar parte ao noso seguro, que
nos indemnizará e logo
reclamaralle ao seguro
comunitario.

• Se a nosa casa é nova ou o ano
de construción é recente será
moito máis barato contratar este
tipo de danos.

• Non se aseguran a reparación de
aparellos, billas, caldeiras,
termos, depósitos,
electrodomésticos, chaves de
paso e similares. Si se aseguran
os danos que estes causen pola
perda de auga.
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• Comprobaremos as coberturas
da nosa póliza comunitaria (se
vivimos en réxime de propiedade
horizontal), para non duplicar
garantías e pagar de máis, dado
que é normal que teñamos
cuberto o continente (ver
continente a primeiro risco), pero
se ademais temos cubertos
danos por auga de tubaxes
privativas, excluiremos esta
cobertura da nosa póliza de fogar
aforrándonos unha boa suma.

• A franquía reduce
considerablemente a prima e é
un medio de facer partícipe dos
resultados da póliza ao
asegurado (menos sinistros
menos pagamos).

Coexistencia de franquías

É cada vez máis frecuente,
especialmente en vivendas e
comunidades cuxas tubaxes non
foron remodeladas nun período
considerable de tempo, o
establecemento de franquías pola
aseguradora. As vantaxes son que
opera unha redución da prima e,
moitas veces son requisito necesario
a súa aceptación para a contratación
da póliza.

Como se establece a franquía?

Ten que figurar nas condicións
particulares da póliza debidamente
destacada, constar en que riscos
opera (auga, responsabilidade civil…
), o seu importe, e no caso de que
sexa porcentual o seu importe
mínimo e máximo.

Pode contratarse máis dunha
franquía?

Si, é perfectamente legal a
coexistencia de franquías. Por
exemplo, para danos por auga: 10%
(mínimo 150,25 euros e máximo 500
euros) mentres que para
responsabilidade civil nos aparecerá
outra exactamente igual ou
diferente, sempre cun límite máximo
e mínimo.

Se eu son prexudicado hei de asumir
a franquía?

Non. Terei que reclamarlle o seu
importe ao causante, xa sexa o
veciño ou a propia comunidade que
están obrigados a aboarma. 

Cando opera a franquía?

Cada vez que haxa un sinistro. Se un
sinistro é incorrectamente reparado
ou se agrava causando novos danos,
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só se aplicará unha vez dado que
esta aplícase por sinistro.
Igualmente para o caso de que
existan varios prexudicados por unha
inundación, é un mesmo sinistro e
aplicable, xa que logo, unha soa
franquía.

Contratación de danos por auga en
comunidades con máis de 25 anos.

Normalmente as aseguradoras
exclúen os danos por auga en
comunidades con máis de 25 anos
debido ao alto risco de fugas en
conducións antigas. Agora ben, se
acreditamos que as tubaxes foron
cambiadas ou substituídas na súa
integridade (as xerais) mediante
facturas de abono a empresas ou
profesionais, a maioría de
aseguradoras están dispostas a
aceptar o risco. Tamén
potestativamente poden realizar
unha comprobación do devandito
cambio mediante o envío dun perito
que examinará o seu estado.

Os seguros comunitarios.
Conducións de auga privativas e
xerais.

Nos últimos tempos e para os
efectos de medir os riscos o máis

exactamente posible, as
aseguradoras só contratan danos en
conducións privativas por seguro
comunitario en comunidades
practicamente novas, dado o elevado
risco de converter estas pólizas en
anti-rrendibles.

Que son tubaxes privativas e xerais?

As conducións xerais ou comúns
serán as de subministración xeral
ata a chave de paso de cada piso ou
local así como as de evacuación
xeral, desde a súa unión cos
desaugadoiros de cada vivenda ou
local.

As privativas, serán as de uso de
cada vivenda ou local exclusivamente
ata a chave de paso ou na súa falta,
ata a toma de unión co desaugadoiro
xeral.

RISCOS EXTRAORDINARIOS

Os acontecementos extraordinarios
cubertos son:

a) Os seguintes fenómenos da
natureza: terremotos e
maremotos, inundacións
extraordinarias (incluíndo os
embates de mar), erupcións
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volcánicas, tempestade ciclónica
atípica (incluíndo os ventos
extraordinarios de refachos
superiores a 135 km/h, e os
tornados) e caídas de corpos
siderais e aerólitos.

b) Os ocasionados violentamente
como consecuencia de
terrorismo, rebelión, sedición,
motín e tumulto popular.

c) Feitos ou actuacións das Forzas
Armadas ou das Forzas e Corpos
de Seguridade en tempo de paz.

Os riscos extraordinarios están
cubertos polo Consorcio de
Compensación de Seguros sempre
que o noso contrato de seguro xere
recarga a favor de devandita
entidade e que o dito risco non o
cubra ou para o caso de, aínda
cubríndoo, que a entidade fose
declarada en quebra.

A Lei de contrato de seguro, no seu
art. 48, dinos que “o asegurador non
estará obrigado a indemnizar os
danos...cuxa cobertura corresponde
ao Consorcio de Compensación de
Seguros”, en concordancia coas
disposicións vixentes, Real decreto

300/2004, de 20 de febreiro,
aprobando o Regulamento do seguro
de riscos extraordinarios e
disposicións complementarias. 

A franquía que terá que aboar o
asegurado por danos directos será
do 7%, mentres que nos derivados
da perda de beneficios, será a que
conste en póliza.

ALIMENTOS EN CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

Cobre os prexuízos
económicos que
sufra o asegurado
pola paralización
das cámaras
frigoríficas a
consecuencia
dunha avaría delas,
corte de
subministración
eléctrica, sempre
que non sexa
avisado e supere 
un número de
horas 
determinado ou
exista unha fuga 
do elemento
refrixerante.
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GARANTÍAS FÓRA DE DOMICILIO

Certas pólizas amplían a cobertura
do seguro amparando o mobiliario
asegurado fóra do lugar descrito na
póliza e sempre que se trate de
hoteis, aloxamentos similares e
vivendas alleas e polos mesmos
eventos previstos para o domicilio
habitual. Estas garantías
denomínanse en deshabitación.

A devandita garantía esténdese
tamén, como un seguro de
equipaxes, ao interior do medio de
transporte utilizado e en mudanzas e
traslados por empresas de
transporte. 

ASISTENCIA NO FOGAR

De recomendable contratación,
actualmente as pólizas multirrisco
ofrecen esta garantía pola
comodidade que supón. Aínda así,
habemos de ter en conta que as
empresas de asistencia varían moito
a calidade dos seus servizos
dependendo das aseguradoras. Por
iso, é importante preguntar se a
empresa que ten ao seu cargo estes
servizos é a propia compañía ou
outra externa.

Cando teñamos dúbidas sobre a
orixe do sinistro (se é unha tubaxe
privativa ou xeral) é recomendable
solicitar intervención de perito
expresamente sen prexuízo de
chamar á asistencia.

ROUBO, EXPOLIACIÓN E FURTO

Roubo: referido a roubo cometido
mediante rotura ou escalada na
parede, teito ou chan, fractura de
portas e fiestras, penetración
secreta e emprego de chaves falsas
ou ganzúas.

Espoliación: cobre o risco de roubo
con violencia nas persoas, o que se
entende por atraco, ata xoias e
diñeiro en efectivo cando están
incluídos en póliza.

Furto: as compañías son moi
remisas a incluíla e cando as
inclúen, teñen unha cobertura tan
pequena que as converte
practicamente en inoperantes.

No caso de infidelidade do persoal
doméstico para cobrar a
indemnización requírese que o/a
empregado/a sexa despedido/a e
denunciado/a ante a Policía.
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O artigo 50 da LCS, dinos que polo
seguro de roubo o asegurador
obrígase dentro dos límites
establecidos na Lei e no contrato, a
indemnizar os danos derivados da
subtracción ilexítima por parte de
terceiros das cousas aseguradas. A
cobertura comprende o dano
causado na comisión do delito en
todas as súas formas.

No roubo, a cobertura debe
amparar: a) o valor de interese
asegurado e b) o dano que a
comisión do delito causara ao
obxecto asegurado en todas as súas
formas (artigo 51 LCS). Todo iso agás
que concorra neglixencia grave do
asegurado, así por exemplo, que o
obxecto se atope fóra do lugar
declarado na póliza ou cando a
subtracción se producise con
ocasión de sinistros derivados de
riscos extraordinarios (artigo 52).

DANOS ESTÉTICOS E
RESTAURACIÓN ESTÉTICA

Garantía que entra en xogo cando a
reparación dunha parte afectada
polo sinistro, produza un menoscabo
na harmonía estética inicial do local
ou habitación danada parcialmente.

Por exemplo, a rotura no cuarto de
baño de varias baldosas necesaria
para localizar a avaría. Se temos
contratada a garantía de localización
de avarías, cubriranos a substitución
da mesma baldosa ou unha
parecida. Se temos contratada a
garantía de restauración estética
porannos a mesma baldosa ou se
esta non existe no mercado, toda a
baldosa necesaria para remodelar o
cuarto de baño.

Por iso, é recomendable contratala
cando teñamos baños ou estancias
que pola súa especial configuración,
pola antigüidade ou outros factores
non sexa posible repolos cos
mesmos materiais, quedándonos
unha diferenza estética que diminúa
o valor do conxunto por non
contratar esta garantía.

A CONTRATACIÓN DE
SEGUROS NOS PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS
A característica principal das pólizas
de seguros de inmobles hipotecados,
para os efectos da LCS, é que o seu
beneficiario é o banco que concedeu
a hipoteca mediante a cláusula de
subrogación hipotecaria. É unha
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figura da que se valen a maioría das
entidades financeiras para captar
clientes de seguros, ao subordinar a
aprobación da operación á
contratación do seguro co propio
banco. 

Con todo, que o banco sexa o
beneficiario nos seguros de danos,
ten unhas limitacións. Así, o Tribunal
Supremo, en sentenza de 17/12/1994
recoñece que a existencia de
beneficiario no seguro contra danos
está autoriza polo artigo 7 da LCS e
que o titular do interese obxecto do
seguro de danos, pode realizar unha
cesión do dereito á indemnización,
pero matiza que só se presenta
nitidamente como prestación
autónoma adquirida por terceiros,
nos seguros de vida (artigo 88 LCS).

A este respecto, debe sinalarse, que
atenta contra a libre competencia
obrigarlle ao prestatario a contratar
a póliza coa entidade que se nos
indique. Neste sentido, o artigo 5.1
letra e) da Lei 26/2006, de 17 de
xullo, de mediación de seguros e
reaseguros privados prohibe impor
directa ou indirectamente a
celebración dun contrato de seguro.

A solución moitas veces pasa por
aboar a primeira prima (para evitar
que nos deneguen a operación) e os
sucesivos vencementos anuais
anulámolos con dous meses de
antelación (conforme prescribe o
artigo 22, parágrafo 2º da LCS).
Basta un simple escrito
referenciando a póliza e o nome do
tomador dicindo que procedemos á
anulación do seguro conforme o
artigo citado e que lles notificaremos
o novo seguro, co efecto do mesmo
día do vencemento do anterior, no
que incluiremos a cláusula de
subrogación hipotecaria nos
mesmos termos que o anterior e
quedándonos cunha copia selada
pola entidade, ou por aviso de
chegada, burofax…

Tamén habemos de ter presente que
a medida que se vai pagando a
hipoteca, decrece a cantidade que lle
debemos ao banco e polo tanto
temos dereito a delimitar o capital
cuberto pola póliza e así conseguir
un abaratamento progresivo da
prima. En caso contrario, en caso de
perda da vivenda o banco será
beneficiario polo importe restante de
amortizar do préstamo e o
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remanente indemnizará o
consumidor.

Outro problema exponse nos seguros
de vida con cláusula de subrogación
hipotecaria, cando o banco (e é
práctica habitual) contrata o seguro
por adiantado mediante unha prima
única: é dicir, ao importe da nosa
hipoteca que imos asinar na
escritura (150.000 euros),
engádeselle unha cantidade en
concepto de primas pola
contratación de seguros durante a
vida útil da mesma ata a finalización

do préstamo
(10.000
euros).
Habemos
de saber,
que para
o caso

de

cancelación anticipada ou cambio de
hipoteca con outra entidade, temos
dereito á devolución de prima non
consumida proporcionalmente polo
risco non soportado.

LÍMITES E EXCLUSIÓNS MÁIS
FRECUENTES NAS
COBERTURAS
Riscos excluídos tanto pola
aseguradora como polo
Consorcio de Compensación de
Seguros:

a) Os que non dean lugar a
indemnización de acordo á LCS.

b) Os que teñan a súa orixe nun
contrato de seguro distinto a
aqueles nos que é obrigatoria a
recarga a favor do Consorcio.

c) Os debidos a vicio ou defecto
propio da cousa asegurada, ou á
súa manifesta falta de
mantemento.

d) Os producidos por conflitos
armados.

e) Os derivados da enerxía nuclear.
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f) Os debidos á simple acción do
tempo, e no caso de bens total ou
parcialmente mergullados, os
derivados da acción da ondada e as
correntes.

g) Derivados da elevación do nivel
freático, corremento de ladeiras,
deslizamiento ou asentamento de
terreos, desprendementos de
rocas e similares.

h) Danos derivados de accións
tumultuarias, folgas xerais,
manifestacións, salvo que se
declaren fenómenos
extraordinarios de acordo art. 1
Regulamento riscos
extraordinarios.

i) Os causados por mala fe do
asegurado (han de asimilarse
neste apartado os supostos por
dolo ou culpa grave do asegurado).

j) Derivados de sinistros ocorridos no
prazo de carencia.

k) Os producidos antes do
pagamento da primeira prima de
seguro ou cando o contrato se
ache suspendido por falta de pago
da prima.

l) Danos directos ou indirectos
derivados da perda de beneficios
diferente á establecida no
Regulamento de riscos
extraordinarios, os derivados do
corte ou alteración na
subministración de enerxía
eléctrica, gases, fuel oíl ou outros
fluídos.

m) Os sinistros que sexan
cualificados de catástrofe ou
calamidade nacional.

Límites de cobertura ou
cláusulas delimitadoras do risco
máis frecuentes en multirrisco

a) En incendio non se aseguran os
danos causados pola soa acción
da calor ou os amparados pola
cobertura de danos eléctricos.

b) En caída de raio non se
indemnizan aparellos e liñas
eléctricas, que igualmente
estarán amparadas pola cobertura
de danos eléctricos.

c) En danos eléctricos normalmente
non se indemnizan os aparellos de
uso profesional se non están
expresamente declarados na
póliza, nin o desgaste por uso ou
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funcionamento (este último límite
rexe para todas as garantías).

d) En actos vandálicos ou
malintencionados adóitanse
excluír os danos derivados de
pintadas, carteis, inscricións e
feitos análogos en muros
exteriores.

e) En danos por fume, non se
aseguran tampouco as perdas
pola acción continuada do fume ou
cando non teña a súa orixe nunha
causa accidental (a causa
accidental é a base do contrato de
seguro posto que se é un feito
normal nunha vivenda, por
exemplo, que está pegada a unha
fábrica que a ensucia coa saída de
gases, o seguro non se fará
cargo). Tampouco se aseguran
nesta garantía os bens
depositados ao aire libre ou en
construcións abertas.

f) Respecto da choiva, sarabia e neve
non se aseguran os danos que
proveñan de neve, auga, area ou po
que penetre por portas ou fiestras
non pechadas ou con peche
defectuoso, nin os debidos a
defectos de construción ou

mantemento, nin os gastos
derivados da reparación da causa
que provoque os danos (é dicir, o
canlón que nos metía auga dentro,
non está amparada a súa
substitución, pero si o arranxo dos
danos que causou), as oxidacións,
condensacións ou humidades,
xeadas, frío, xeo, ondas ou mareas,
ata cando sexan causadas polo
vento, os debidos a cambio de
temperatura, interrupción da
enerxía eléctrica (haberá que
reclamalos á subministradora
enerxética), calor ou
acondicionamento de aire. E para
rematar, a acción directa de augas
de ríos no caso de que a súa
corrente sexa descontinua, ao
saírse das súas canles normais,
así como movementos de mareas
das augas do mar, e como
desbordamento, rotura de muros,
presas e diques de contención.

g) En danos por auga, non se cobren
os debidos a mal estado de
conservación das instalacións e
aparellos, nin a reparación de
billas, caldeiras, termos,
depósitos, electrodomésticos,
chaves de paso e similares.
Tampouco os derivados de defecto
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de construción (esta é unha
exclusión xeral para todas as
garantías ás que lle poidan afectar
estes defectos ou vicios),
tampouco os producidos por
desbordamento ou rotura ou
atasco accidental das
canalizacións de augas pluviais
(esta exclusión só a teñen
algunhas aseguradoras, polo que
se temos canalizacións de pluviais
pola nosa casa- máis importante
se vivimos nun último piso, ou piso
con terraza ou nun baixo- é
importante comprobar que non
existe esta limitación). Tampouco
se asegurarán os danos derivados
dunha reparación ao edificio,
construción ou traballos de
mantemento (o fundamento desta
exclusión é que os ditos
profesionais han de ter a súa
propia póliza de responsabilidade
civil profesional que ampare os
danos que poidan causar), e para
rematar, cando sexa unha causa
de orixe externa á vivenda e esta
sexa produto dun feito da
natureza.

h) En rotura de espellos, cristais,
mármore, placas vitrocerámicas e
louza sanitaria, exclúense os

danos dos marcos ou molduras,
durante o seu traslado ou a súa
preparación, os derivados dun
vicio de colocación ou de traballos
realizados sobre eles, as roturas
producidas con ocasión da
realización de obras, traballos de
decoración, reparación ou pintura,
tampouco os raiados,
escarapelados, raspaduras e
outros danos sobre a superficie,
nin para rematar, lámpadas de
calquera clase, elementos de
decoración non fixos, espellos de
man, floreiros, cristalerías de
mesa e aparellos de radio e
televisión.

i) En roubo, danos por roubo, furto e
espoliación, exclúese o furto de
diñeiro en efectivo, obxectos de
valor e xoias (debido á dificultade
de demostrar a súa preexistencia e
a facilidade que se podería
defraudar á aseguradora), así
como o roubo cometido cando non
se estivesen utilizando as
proteccións declaradas en póliza,
os feitos que se produzan por
neglixencia do tomador do seguro,
asegurado ou das persoas que con
el convivan.

29



j) En responsabilidade civil,
quedarán excluídas as sancións de
tipo administrativo e penais, así
como multas que se lle impoñan ao
asegurado en calquera clase de
procedemento, e calquera sanción
que teña a consideración de pena
sen prexuízo de asumir os gastos
legais inherentes ao
procedemento; a responsabilidade
derivada que se fundamente en
reclamacións derivadas de acordos
que modifiquen a legalmente
esixible (xa a analizamos no
apartado de responsabilidade civil),
contaminación de solo, augas ou
da atmosfera; danos ocasionados a
bens que se achen en poder do
asegurado ou de persoas das que
deba responder; danos derivados
de inmobles distintos aos que
constan na póliza; os danos que
deban estar amparados por un
seguro obrigatorio; os danos
derivados da práctica dunha
actividade profesional ou mercantil
(as mesmas han de ser obxecto
dun seguro de responsabilidade
profesional, non do fogar); actos do
persoal doméstico mentres non
estea desempeñando as funcións
para as que foi contratado; a
práctica de calquera deporte

profesional; os danos ocasionados
polo uso de armas de fogo na caza
(han de ser obxecto dun seguro de
responsabilidade civil de cazador);
os danos derivados da propiedade
e uso de vehículos de motor,
aeronáuticos ou embarcacións de
vela ou motor (os mesmos han de
estar cubertos por un seguro
específico, aínda que si estarían
incluídos os danos derivados de
vehículos que non estean
obrigados por lei a ter un seguro
obrigatorio: bicicletas, triciclos,
ciclos, patinetes…).

DIVERXENCIAS NA
VALORACIÓN DO SINISTRO
Para o caso de desconformidade coa
valoración dun sinistro por parte da
aseguradora, a función principal do
perito dentro do contrato de seguro,
e para o caso do acaecemento dun
sinistro, é a de determinar as súas
consecuencias exactas,
pronunciándose sobre a relación
causa-efecto entre as circunstancias
del e os danos observados, e
cuantificándoos para permitir unha
rápida liquidación. A iso alude o art.
38 da Lei cando no seu parágrafo
terceiro dispón:
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“Se as partes se puxesen de acordo
en calquera momento sobre o
importe e a forma da indemnización,
o asegurador deberá pagar a suma
convida ou realizar as operacións
necesarias para substituír o obxecto
asegurado, se a súa natureza así o
permitise”.

De non lograrse un acordo ao termo
das investigacións e peritaxes
necesarias, e unha vez cumprida a
obriga de pago do importe mínimo
que poida deber (obriga de pago
inmediato cun prazo de 40 días por
parte da aseguradora que xa vimos
para os efectos de recarga), o
asegurador proporá ao asegurado o
procedemento arbitral regulado no
art. 38, segundo o cal, cada parte
designará un perito, e se non hai
acordo, as partes nomearán un
terceiro perito que terá carácter
decisorio. O custo será de cargo á
compañía de seguros se este perito
dá a razón ao asegurado, ou
viceversa.

As funcións principais dos peritos
serán, cara á realización do contrato
de seguro, a de asesorar sobre o
risco e capital asegurado, podendo
solicitar a súa actuación tanto a

aseguradora como o tomador do
seguro. Causas dos danos, a súa
taxación, a determinación de valor a
novo do obxecto sinistrado,
depreciación sufrida e valor dos
restos, verificación de circunstancias
tales como infraseguro,
circunstancias non declaradas,
efectividade real de medidas de
seguridade declaradas en póliza. Así
mesmo, proposición de
indemnizacións con dedución de
franquías ou deducións de vello a
novo por restos que correspondan, e
por suposto, intervención como
árbitros cando sexan designados
para resolver controversias entre as
partes segundo o previsto no art. 38
da LCS, pola normativa de arbitraxe,
así como ditar o laudo
correspondente.

O PAGO ADIANTADO DE
IMPORTES DE REPARACIÓN 
É obvio que desde o momento en que
nós temos un menoscabo
patrimonial por un sinistro
amparado pola póliza, temos dereito
a proceder á reparación do dano.

Debemos asegurarnos antes de
proceder a reparar o dano que o
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sinistro foi peritado e orzado pola
aseguradora para facer coincidir na
medida do posible o seu importe co
orzamento ou valoración pericial.
Moitas veces, non se fai así por falta
de información. Basta con seguir uns
parámetros procedementais que nos
poden evitar problemas á hora de
indemnizar:

– Se o sinistro é de urxente
reparación, antes de que chegue
o perito, convén deixar a peza
substituída no lugar do sinistro
(un anaco de tubaxe, parte dun
canlón) co fin de realizar as
necesarias comprobacións polo
perito, lonxitude do tramo
substituído, fotografías.

– Débese pedir
orzamento de
reparación antes da
visita do perito,
desa forma
facilitarémoslle o
nome do
profesional, tempo,
materiais que lle
axudarán a
confeccionar o
informe.

– Debemos asegurarnos que o
perito accede ao lugar do
sinistro. Moitas veces non poden
acceder ás terrazas ou tellados
dificultando a realización do seu
informe e a aprobación da
indemnización.

Se abonamos factura de reparación,
para cobrala con IVE, habemos de
facilitar o orixinal á aseguradora ao
noso nome (as sociedades limitadas
ou anónimas, cobran sen IVE, xa que
é soportado e pódeno deducir das
súas declaracións tributarias, polo
que facilitarán copia das facturas).

En caso de discordancia da factura
co importe pericial, debemos
consultar se as horas e materiais

facturados son os
normais para a zona e
de empresas similares
(podemos pedir algún
orzamento coincidente
de forma aproximada
coa factura) para
acreditar á
aseguradora a
razoabilidade do
importe da reparación,
e en suma, para obter
o seu reembolso.
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CONSELLOS QUE DEBEMOS
EN CONTA
Contratación

• Deterse a ler o condicionado
particular e xeral da póliza,
especialmente as cláusulas
delimitadoras e limitativas, xa
que varían segundo a
aseguradora.

• Os medios de seguridade e
alarmas son especialmente
relevantes nos baixos ou chalés,
a condición de que existan
vivendas próximas, e non exista
desocupación de máis de 30, 60
ou 90 días, segundo a
aseguradora.

• Acredite á aseguradora
(especialmente en seguros de
comunidade) o cambio,
renovación ou substitución de
tubaxes xerais mediante
facturas, de tal forma que poida
incluír os danos por auga.

• Pode solicitarse o envío dun
perito á aseguradora cando
existan dúbidas sobre o valor do
inmoble, ou para verificar

alarmas, cambios de tubaxes,
etc.

• Recorde que a cociña é parte do
contido, non continente, polo que
haberá de engadir devandito
valor a tal partida.

• O continente a primeiro risco é
especialmente recomendado
para vivendas en que só se
asegura o contido, evitará
reclamacións a veciños e á
comunidade, encargándose a
nosa aseguradora dela.

• Comprobe que non lle exclúen os
danos ocasionados por atasco ou
rotura de baixantes xerais (é moi
frecuente esta exclusión).

• Existen aseguradoras que
aseguran dúas casas na mesma
póliza, de tal forma que se
sobreentende que se non
estamos nunha ocupamos a
outra, de tal forma evitamos que
nos poidan aplicar a cláusula de
desocupación e abaratamos a
prima ao metelas na mesma
póliza.
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Para o caso de sinistro

• Lembre que debe dar parte do
sinistro no prazo de 7 días (a non
ser que exista unha causa
xustificada).

• Debe facilitar o acceso aos
peritos da aseguradora.

• Procure cumprir as indicacións
do apartado anterior respecto ao
perito, documentación de
orzamentos e facturas.

• Teña en conta que non ten que
conformar a valoración da
aseguradora, pero se disente
dela, debe acreditar
documentalmente os motivos
(orzamentos, facturas..) e se non
hai acordo, pode aplicar o
procedemento contraditorio
pericial do artigo 38 ao que nos
referimos antes.

• Para rematar, que a aseguradora
ten un prazo de 40 días para
facerse cargo do importe mínimo
do sinistro, e de tres meses para
indemnizar, se non fose así
poderían esixírselle os xuros que
prevé o artigo 20 da LCS.

• Para o caso que a aseguradora
alegase mala fe do asegurado,
habemos de ter en conta que en
dereito, a norma básica é que
quen alega algo ha de acreditalo.
Con todo, nos contratos de
adhesión como son os contratos
de seguro, a proba de que o
asegurado non obrou coa
dilixencia debida por parte da
aseguradora, non é suficiente, xa
que a única causa de exclusión
ou de rexeitar un parte de
sinistro pola aseguradora é a
mala fe do asegurado a teor do
disposto na LCS.

Nas condicións xerais opera a
inversión da carga da proba, é dicir
será a aseguradora quen deba
probar que o asegurado obrou con
mala fe, iso é así por ser a
aseguradora un profesional do ramo
e ao aplicar un modelo de contrato o
asegurado non puido negociar
practicamente ningunha cláusula
illadamente, esta inversión da carga
da proba ou onus probandi concorda
co disposto na Lei xeral para a
defensa de consumidores e usuarios
e na Lei de condicións xerais da
contratación.
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CONCEPTO
O crecemento imparable do sector
da construción de vivendas trouxo
aparellada unha diminución
significativa da súa calidade e por
este motivo, a Lei de ordenación da
edificación 38/1999, de 5 de
novembro, que entrou en vigor o 6 de
maio de 2000, tratou de garantir o
respecto aos dereitos dos usuarios.
O seu obxectivo principal é regular o
proceso de construción das vivendas,
establecer certas garantías e fixar as
responsabilidades dos axentes que
interveñen. O altísimo prezo que
pagamos por unha vivenda xustifica
a necesidade de que se ampare
calquera problema de construción.

Segundo a LOE (Lei de ordenación da
vivenda) o seguro decenal é o que
garante durante un período de dez
anos todos os danos producidos por

vicios ou defectos da construción, e
que afectan de xeito directo á
resistencia do edificio. 

O promotor é o tomador do seguro e
está obrigado por lei a subscribir o
seguro decenal. De igual forma, o
propio promotor é o asegurado. Tras
a venda da vivenda os seus
compradores convértense nos
beneficiarios do seguro. 

É importante ter en conta que esta
regulación afecta os edificios cuxa
licenza de construción sexa posterior
ao 6 de maio de 2000 (data de
entrada en vigor da lei). Se a licenza
é anterior a garantía da construción
regúlase polo Código civil.

AXENTES DA EDIFICACIÓN
Os axentes da edificación son as
persoas físicas ou xurídicas que
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interveñen na construción. É
importante coñecelos e saber cal é o
seu traballo. En caso de reclamación
a responsabilidade recaerá sobre
algún deles e se non queda claro
quen cometeu a neglixencia, entón
estarase ante unha situación de
responsabilidade “solidaria” (a
responsabilidade correspóndelle a
todos os que participaron). Así todo,
convén saber coa maior exactitude
posible quen, como e onde se
cometeu o fallo. 

Se se decide acudir aos tribunais,
pediranse responsabilidades aos
axentes estritamente necesarios. As
costas legais recaen sobre quen
perde o preito, o que desanima ao
demandante a involucrar máis
axentes dos necesarios. 

Os axentes que participan na
edificación dunha vivenda son os
seguintes: 

• Promotor: Calquera persoa física
ou xurídica que financie e
programe unha construción para
entregar ou vender a terceiros.
Este axente encárgase de
comprar o terreo edificable e
entregar a documentación

necesaria para facer o proxecto.
Ademais, obtén as licenzas e
subscribe os seguros previstos
na lei (decenal).

• Proxectista: É o que por encargo
do promotor e suxeito á
normativa correspondente
redacta o proxecto (arquitecto ou
enxeñeiro).

• Construtor: Axente que asume,
por medio dun contrato, o
compromiso de pór os medios
materiais e humanos para levar a
cabo a obra respectando e
seguindo ao pé da letra o
proxecto. Será o encargado de
designar ao xefe de obra e de
formalizar as subcontratacións.

• Director de obra: Dirixe o
desenvolvemento da obra nos
aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos e ambientais con
arranxo ao proxectado
(aparellador, arquitecto técnico).

• Director de execución da obra:
Asume a función técnica de
dirixir a realización material da
obra e controlar a calidade do
edificado. Entre as súas funcións
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atópase a de verificar os
materiais, comprobar a correcta
realización do traballo, que as
instalacións se desenvolvan de
acordo ao proxectado e coas
ordes do director de obra, etc. 

RESPONSABILIDADES E
GARANTÍAS
As persoas físicas e xurídicas que
interveñen no proceso de
construción responderán ante os
propietarios dos danos materiais
ocasionados no edificio, sempre que
estean dentro dos prazos -que se
indican a continuación- e que
comezan a contar desde o momento
da recepción da obra. Os axentes
están obrigados a responsabilizarse
de todos os danos (graves e leves).
Os prazos establecidos para
presentar unha reclamación varían
segundo a importancia do dano. 

• Durante dez anos: Os danos
causados por vicios ou defectos
que afecten á cimentación, os
soportes, as vigas, os forxados,
etc que comprometan a
resistencia mecánica e
estabilidade do edificio. 

• Durante tres anos: Emendaranse
os defectos que non permitan
unha habitabilidade en
condicións . 

• Durante un ano: Os danos que se
produzan nos elementos de
acabado ou de terminación da
obra. 

As deficiencias que aparezan nestes
prazos deben ser arranxadas polos
axentes correspondentes sen custo
algún para o usuario. É moi
importante deixar constancia escrita
de como os danos se produciron
dentro dos prazos marcados. Os
responsables serán informados do
sucedido por medio de carta
certificada ou burofax e o recibo
poderá utilizarse para demostrar a
veracidade das datas. 

A responsabilidade civil esíxese de
forma individualizada. No entanto,
cando non se pode saber quen foi o
culpable con exactitude, a
responsabilidade esíxese
solidariamente. Segundo a LOE, o
construtor responderá de forma
directa dos danos producidos pola
neglixencia ou incumprimento das
obrigas atribuídas ao xefe de obra e
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demais persoal que del dependan. O
director de obra é responsable do
certificado final e da súa veracidade. 

O prazo de prescrición das accións
para esixir a responsabilidade é de
dous anos a contar desde o
momento en que se produzan os
devanditos danos. Unha vez
realizada a petición, pódese seguir
reclamando ata que se emende o
problema. Por esta razón, é
indispensable deixar constancia do
momento en que se produciu a
deterioración e comezar todo o
trámite de reclamación dentro
destes dous anos marcados pola Lei. 

DANOS CUBERTOS
• Danos materiais que

comprometan a estabilidade do
edificio (cimentación, soportes
forxados, vigas, erros de deseño).

• Danos á obra secundaria,
instalacións e equipos do edificio
(consecuencia dun sinistro na
obra principal).

• Custos de reparación para
eliminar a ameaza de
afundimentos.

• Gastos de demolición e retirada
de entullos (consecuencia de
danos cubertos pola póliza). 

Cobertura opcional: 

• A obra secundaria

• Impermeabilización de cubertas.

• Impermeabilización de fachadas.

• Impermeabilización e
estancamento de sotos.

• Renuncia a recurso contra o
construtor.

• Renuncia a recurso contra
contratista e/ou subcontratista.

• Renuncia a recurso contra a
dirección facultativa. 

• Danos a bens preexistentes. 

• Revalorización de suma
asegurada e franquías. 

Danos non cubertos: 

• Corporais ou prexuízos
económicos distintos dos danos
materiais que garante a lei.
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• Ocasionados a inmobles contiguos
ou adxacentes ao edificio.

• Causados a bens mobles
situados dentro do edificio.

• Producidos por obras feitas logo
da recepción do edificio, agás as
realizadas para arranxar
defectos de construción.

• Ocasionados polo mal uso ou
falta de mantemento adecuado
do edificio.

• Os que teñan a súa orixe nun
incendio ou explosión, salvo os
producidos por defectos das
instalacións propias.

É recomendable contratar o seguro
antes de comezar a obra, e a
aseguradora realizará un
seguimento seu desde o pago do
primeiro recibo, o que permite
corrixir os problemas antes de que a
construción avance. Igualmente é
aconsellable a contratación con
compañías solventes especializadas
no ramo da construción.

Especial precaución debemos
adoptar á hora de adquirir a vivenda,

xa que pode ocorrer que, con ánimo
de burlar a contratación do seguro,
se documente a venda dunha vivenda
en construción (aínda que xa estea
fisicamente terminada) dado que
mentres non se faga constar a
terminación da obra non ten que
acreditarse a contratación do seguro.
Como compradores podemos
descoñecer que é o que estamos
comprando realmente (unha obra
non terminada) e non teremos a
cobertura por vicios estruturais.

AUTOPROMOCIÓN E
REHABILITACIÓN
Non é obrigatorio contratar o seguro
decenal nos casos de autopromoción
dunha única vivenda por un
particular. Tamén se exime deste
seguro aos residenciais suxeitos a
rehabilitación.

No entanto, se o autopromotor
decide vender a vivenda antes de
transcorridos dez anos está obrigado
a concertar o seguro decenal xa que
sen esta póliza o comprador non
poderá nin inscribir o inmoble nin a
escritura de hipoteca no Rexistro da
Propiedade.
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CONCEPTO
O seguro de defensa xurídica ten por
obxecto garantir o pago dos gastos
en que poida incorrer o asegurado
como consecuencia da súa
intervención nun procedemento
administrativo, xudicial ou arbitral e
a prestarlle os servizos de asistencia
xudicial ou extraxudicial derivadas
da cobertura do seguro, dentro dos
límites establecidos na lei e no
propio contrato. Está regulado no
art. 76 a) da LCS e seguintes

Ha de ser obxecto dun contrato
independente, aínda que pode
constar na mesma póliza de seguro.
O seu custo no entanto, deberá
desagregarse na tarificación da
prima (art. 76 c).

Por medio deste seguro, o
asegurado poderá designar

procurador e avogado que o defenda
e o represente en calquera clase de
procedemento, así como os casos en
que se presente conflito de intereses
entre as partes do contrato
(exemplo: se temos o coche
asegurado na compañía X e temos
un golpe con outro vehículo
asegurado na mesma compañía no
que discutimos a culpabilidade, non
parece moi lóxico que
encomendedes a reclamación á
propia compañía, que ademais será
quen en última instancia haberá de
pagarnos).

EXCLUSIÓNS DA LEI
O artigo 76 g), dinos que non serán
de aplicación aos supostos
seguintes:

1.- Defensa xurídica realizada polo
asegurador da responsabilidade
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civil. É dicir, cando nós somos
culpables do sinistro e a
reclamación diríxese á nosa
compañía, non temos dereito a
designación de avogado e
procurador e debemos prestar
toda a colaboración á
aseguradora que nos defende.

2.- A defensa xurídica realizada polo
asegurador na asistencia en
viaxe.

3.- Á defensa xurídica que teña por
obxecto litixios ou riscos que
xurdan ou teñan relación co uso
de embarcacións marítimas.

Exclusións da maioría das
pólizas

1.- Intereses, multas ou sancións
impostas ao asegurado polas
autoridades administrativas ou
xudiciais.

2.- Os impostos ou outros pagos de
carácter fiscal dimanantes da
presentación de documentos
públicos ou privados ante os
organismos oficiais.

3.- Gastos pola intervención do
asegurado en calquera caso de

procedemento diferente aos
comprendidos nas coberturas
garantidas por póliza.

4.- As reclamacións inxustificadas a
teor da responsabilidade dos
feitos ou manifestamente
desproporcionadas coa valoración
dos danos e prexuízos. No
entanto, asumiranse os gastos en
caso de obter unha resolución
favorable de forma firme.

5.- Os derivados do dolo ou mala fe
do asegurado, os seus
apoderados ou mandatarios.

Límites económicos

Serán os que aparezan consignados
na condicións particulares da póliza
e, na súa falta, nas xerais para esta
garantía. Habemos de ter en conta
que as aseguradoras cada vez baixan
máis as contías de defensa e
reclamación con obxecto de medir os
seus riscos e abaratar as primas das
pólizas. Actualmente aseguradoras
moi importantes establecen límites
de 1.200 euros/600 euros por sinistro
cando hai 10 anos eran frecuentes
límites de 9.000 euros, é fácil pensar
que a defensa dun avogado e
procurador vai pasar con moito esas
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cifras dependendo do principal da
reclamación e as incidencias,
recursos, etc.

Podemos chegar á conclusión que
límites tan baixos conculcan o
espírito da LCS de protección aos
intereses do asegurado do artigo 76
a) en relación ao principio de tutela
xudicial efectiva que establece o art.
24 da nosa Constitución.

Tampouco se aboarán os gastos de
desprazamento do avogado a outro
partido xudicial, terémolos que
asumir nós se o avogado é de fóra da
demarcación do xulgado, nin se hai
condena en costas da outra parte
(agás que se acredite a súa
insolvencia) nin gastos de
habilitación profesional.

A obriga de información do
estado da reclamación

Para o caso de designación de
profesionais que reclamen o
prexuízo económico, a principal
obriga do asegurado é notificalo á
compañía de seguros nun escrito
onde o informa do nome e apelidos,
enderezo e teléfono do procurador e
avogado que o vai a defender.

Mentres, a obriga do avogado
especialmente, é informar á
aseguradora do estado da
reclamación, recursos interpostos,
etc. Esta obriga é moi importante, xa
que a súa recepción por parte da
aseguradora sen obxeccións
impediralle pór trabas á minuta final
dos profesionais que interveñen.

Conflito de intereses coa
aseguradora

Esta obriga de información cesa no
caso de que se produza o conflito de
intereses coa aseguradora.

No entanto, cando quen reclame
estea asegurado na mesma
compañía ou exista algún outro
conflito de intereses, esta
comunicaralle ao asegurado a
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existencia desas circunstancias,
podendo o asegurado seguir coa
dirección xurídica da aseguradora,
ou designar libremente profesionais
para que o defendan co límite
marcado en póliza (art. 74 LCS).

Diverxencias da aseguradora na
designación de profesionais do
asegurado na garantía de
reclamación de danos

As aseguradoras na práctica,
plasman unha serie de límites no
condicionado xeral da póliza, pero
neste caso, o problema pode exporse
cando nós entendemos que un
sinistro é reclamable e a
aseguradora non acepta a nosa
designación de profesionais. Hánolo

de notificar, así como nos han de
notificar que se desvincula da
reclamación. Se esta ten éxito,
haberá que aboar os gastos dos
profesionais intervenientes. Moitas
pólizas nos condicionados xerais,
falan de íntegra estimación de todas
as pretensións, esta cláusula é
abusiva e xa que logo, nula (Lei de
condicións xerais da contratación e
Lei xeral para a defensa dos
consumidores e usuarios en relación
ao 76 a) e a LCS), bastaría que
obtivésemos un resarcimento que
non nos ofreceu previamente a
aseguradora, para ter dereito ao
cobro das minutas dos profesionais
intervenientes.
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RISCOS CUBERTOS
Está regulado polo Real decreto
1575/1989, de 22 de decembro que
aproba o Regulamento do seguro
obrigatorio de viaxeiros.

Lesións corporais que sufran os
viaxeiros a consecuencia directa de
choque, envorco, alcance, saída da
vía ou calzada, rotura, explosión,
incendio, reacción, golpe exterior e
calquera outra avaría ou
anormalidade que afecte ou proceda
do vehículo.

Como norma xeral, están cubertos
os accidentes acaecidos durante a
viaxe e os ocorridos, tanto antes de
comezar esta, unha vez posto o
vehículo a disposición do viaxeiro,
como os inmediatamente
sobrevindos logo de terminar,
sempre que, ao producirse o

asegurado se atopase no devandito
vehículo.

Están excluídos (artigo 9 do
Regulamento) as lesións dos
asegurados que provoquen os
accidentes en estado de embriaguez
ou baixo os efectos das drogas,
estupefacientes ou estimulantes ou
mediante a comisión de delitos
dolosos.

Respecto ao dolo ou culpa do
condutor como presuposto de
indemnización, habemos de ter en
conta que non se esixe un acto de
culpa (o condutor pode estar
esquivando un peón que cruza
imprudentemente a calzada), abonda
con que exista un resultado danoso,
é dicir, unha responsabilidade case-
obxectiva ou baseada no risco da
condución dun vehículo. Pola contra,
esíxese tamén, que sexa algo máis
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que unha incidencia normal do
tráfico aínda cando o condutor pode
evitar un mal maior, esíxeselle unha
dilixencia dun bo pai de familia.
(sentenzas da Audiencia Provincial
de León de 7-7-1999, e da Audiencia
Provincial de Biscaia de 17-12-1999)

Cobertura

A protección deste seguro
esténdese:

a) A todos os usuarios de medios de
transporte terrestre público colectivo
español de viaxeiros, urbanos e
interurbanos, en tanto circulen por
territorio nacional ou teñan o seu
principio no devandito territorio sen
limitación de destino.

b) Todos os usuarios de medios de
transporte marítimo español, en
todas as viaxes que realicen e teñan
o seu principio no devandito
territorio nacional sen limitación de
destino.

Quen o ha de concertar?

Todo transportista deberá concertalo
como tomador con calquera das
entidades aseguradoras autorizadas

polo Ministerio de Economía e
Facenda

Quen é o asegurado?

Toda persoa que no momento do
accidente estea provista do titulo de
transporte, de pago ou gratuíto, os
menores que estean exentos de pago
do billete, o persoal da empresa
transportista dedicado aos servizos
requiridos para o funcionamento do
vehículo, así como o persoal das
Administracións públicas que se
achen na viaxe no exercicio das súas
funcións.

Que pasa se perdín o billete?

Cando o título de transporte se
expida sen esixir a identidade do
viaxeiro, presumirase que o
accidentado está provisto de billete
en todos aqueles casos en que polas
características do accidente sexa
verosímil o extravío ou destrución do
billete.

Medios de transporte

• Autobuses, trolebuses e tranvías
urbanos e interurbanos de
carácter público ou privado,
cando o transporte que neles se
realice sexa público.
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• Ferrocarrís

• Teleféricos, funiculares,
telesquís, telecadeiras,
telecabinas e outros medios en
que a tracción se faga por cable.

• Embarcacións de matrícula e
pavillón españois autorizados
para o transporte público
colectivo de pasaxeiros

Medios de transporte excluídos

• Os de menos de nove prazas
agás os de tracción por cable

Compatibilidade co seguro de
responsabilidade civil

O artigo 2 do Regulamento do SOVI,
dinos que constitúe unha
modalidade do seguro de accidentes
individuais, compatible con calquera
outro seguro concertado co viaxeiro
ou a el referente. 

O SOVI non libera ás empresas
transportistas, aos condutores dos
vehículos, ou a terceiros da
responsabilidade civil en que, dolosa
ou culposamente, puidesen incorrer
por razón do transporte de persoas.
Tampouco as prestacións por razón
do devandito seguro reducen o
importe da expresada
responsabilidade.

É dicir, o regulamento non só
establece que é totalmente
compatible co seguro de
responsabilidade civil, senón que
ademais as cantidades que satisfaga
a aseguradora polo SOVI non se
poden deducir das correspondentes
ao seguros de responsabilidade civil.

É importante esta norma por canto a
maioría de aseguradoras da
responsabilidade civil dos vehículos
de transporte público, o son á súa
vez do SOVI, e moitas veces, os
lesionados ignoran que aparte de
que han de ser indemnizados por
responsabilidade civil, hano de ser
tamén polo SOVI.

Prestacións e límites

Falecemento que se produza no
transcurso dos 18 meses seguintes á
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data do accidente e como
consecuencia súa directa.

Incapacidade permanente das
lesións corporais cuxo diagnóstico
sexa de incapacidade permanente.

Incapacidade temporal, en función
do tipo de lesión e grao de
inhabilitación, en base ao baremo
que recolle o anexo do regulamento.

Asistencia sanitaria, satisfaranse os
devanditos gastos durante as 72
horas seguintes ao accidente para
aqueles asegurados que non
requiran hospitalización ou
tratamento especializado en cura
ambulatoria.

Os 10 días seguintes ao accidente,
para os asegurados que requiran
hospitalización ou tratamento
especializado en cura ambulatoria,
cando o tiveren cuberto por outros
seguros obrigatorios.

Os 90 días seguintes ao accidente
nos demais casos. 

Os capitais son moi baixos en
relación ao baremo aplicable por
responsabilidade civil, dado que non
son obxecto das periódicas
actualizacións que ten o primeiro.
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