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ACLARIMENT ASSEGURANÇA 
VEHICLES CME 

 
 

Davant les consultes que estem rebent informar-vos que els vehicles del CME estan 
assegurats per una assegurança civil de subscripció obligatòria, per tant, tots els ocupants 
del vehicle estan assegurats per aquesta pòlissa. En aquest tipus d’assegurança, el 
conductor és responsable dels danys causats en les persones ocupants del vehicle. 
 

En cas d’accident de trànsit, el procediment a seguir per a reclamar els danys i perjudicis 
causats en les persones ocupants és el següent: 
 

- El conductor haurà de relacionar a totes les persones ocupants del vehicle 
accidentat dins del document que es realitzi per l’accident. 

- Els perjudicats disposen d’un any per a engegar l’acció directa per a reclamar a 
l’assegurador la satisfacció de l’import dels danys soferts. 

- La cobertura de l’assegurança de subscripció obligatòria no arriba als danys i 
perjudicis ocasionats per les lesions o mort del conductor del vehicle causant de 
l’accident. 

- En el termini de tres mesos des de la recepció de la reclamació dels perjudicats, 
l’assegurador ha de presentar una oferta motivada d’indemnització.   

- Transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi presentat una oferta es 
poden demanar interessos de demora. 

- Es poden presentar reclamacions davant l’Oficina Espanyola d’Asseguradors 
d’Automòbils (Ofesauto) si en el termini de tres mesos a partir de la data en què els 
perjudicats hagin presentat la seva reclamació d’indemnització a l’entitat 
asseguradora del vehicle causant de l’accident per a la tramitació i liquidació de 
sinistres, aquesta no ha formulat una resposta motivada al que s’ha plantejat en la 
reclamacions. 

- No obstant això, els perjudicats no poden presentar una reclamació a Ofesauto, en 
la seva condició d’organisme d’indemnització, si han exercit el dret d’acció directa 
contra l’asseguradora. 

 
Tota la informació al respecte es pot trobar al Reial Decret Legislatiu 8/2004, Llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. 
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/rdleg8_2004lrcacvehiclesmotor.pdf 
 
 

Tots els ocupants dels vehicles policials estan coberts 
per l’assegurança civil de subscripció obligatòria 
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