
LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I DE LA VIDA EN EL 
MARC DE LES ASSEGURANCES PRIVADES 

  

Elaborat per l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Barcelona, gener de 2001 

  

  

  

 

 

 



 

I. Introducció 

Constitueix una tendència generalitzada en els darrers anys la 
progressiva desvinculació del sistema de Seguretat Social públic de 
determinadas contingències que tradicionalment han estat cobertes pel 
règim públic de protecció social. 

  

Aquesta desvinculació, en termes de fugida del sector públic cap al 
sector privat, que utilitzant una altra terminologia podem qualificar de 
privatització, està emparada i justificada per nombrosos estudis 
provinents de sectors econòmicament amb pes específic (bancs, caixes, 
Banc Mundial), els quals, sobre la base d'estudis demogràfics, socials i 
econòmics, apunten a solucions que passen per la reducció de la 
despesa pública i per la potenciació del sector privat, caracteritzat en 
aquest terreny per la forta incidència del capital especulatiu. Segons 
aquests estudis I'objectiu que s'ha d'aconseguir és més llibertat personal 
de contractació i de previsió de I'estalvi, així com una gestió i una 
racionalització millors del finançament de les prestacions. Del que es 
tracta és de replantejar l’actual estat del benestar per convertir-lo en un 
estat marginal o residual, on la lògica del mercat està per sobre de la 
política social. 

  

Aquesta situació, juntament amb els progressius avenços científics en el 
terreny de la biologia i la medicina, és a dir, en el coneixement de la 
causa i els efectes de les malalties qualificades d'incurables o de 
cròniqués i fins i tot de processos aguts (trombosi, embòlies, etc.), fa que 
el debat social sobre la protecció de determinadas contingències 
adquireixi una rellevància especial. Les postures més economicistes 
necessàriament s'han de confrontar amb posicions ètiques i jurídiques, 
per tal que no arribem a un estat de la situació on els postulats 
suposadament pragmàtics forcin a deixar sense una protecció eficaç qui 
es vegi forçat a complementar, o fins i tot substituir, les prestacions 
públiques per les privades. 

  



A més, darrerament s'han donat a conèixer en els mitjans de 
comunicació notícies que donen vigència a la qüestió, i que han donat 
lloc a opinions contraposades de diversos especialistes, però que, en cap 
cas, han abordat, per nosaltres, des d'una perspectiva de solucions el 
tema plantejat. 

  

Així, doncs, és necessari abordar l'anàlisi del marc legal i les alternatives 
de futur sobre els límits mínims i màxims de cobertura de les 
assegurances que concretament impliquen contingències on I'estat de 
salut dels beneficiaris tenen una rellevància notòria, i dins d'aquestes les 
que es refereixen a l'assistència mèdica, a la vida, a Ia incapacitat 
temporal i permanent. 

  

  

II. Protecció privada versus protecció pública 

Abans, però, cal fer una breu introducció de la situació actual de la 
protecció pública, com a contraposició a la privada, d'aquestes 
contingències. 

  

Ja s'ha dit que diversos estudis més o menys recents posen en qüestió el 
sistema actual de la protecció social tant pel que fa al seu finançament 
com en les seves prestacions. Aquestes mateixes veus són les que es 
manifesten partidàries a la reforma del sistema públic de seguretat social, 
declarant que la previsió de creixement econòmic i demogràfic en els 
països del món desenvolupat al ritme actual fa que en poc anys es 
produeixi una fallida de la seguretat social pública. Coincideixen, per tant, 
en la necessitat de reformar els sistemes urgentment. 

  

Els estudis publicats, en I'entorn de I'Estat espanyol, alerten sobre la 
previsió que en el període dels propers 50 anys, segons estimacions més 
o menys pessimistes, passarem a tenir un treballador/a per cada 
jubilat/da, o entre dos o dos treballadors i mig actius per cada jubilat/da. 



La certesa d'aquestes dades no és objecte de discussió, si bé, en qüestió 
de xifres, s'ha de ser molt conservador, ja que en la seva avaluació hi 
intervenen factors que, per una part, poden ser certament previsibles 
(relació actius passius, relació ocupats jubilats, taxa de creixement 
demogràfic ...), però que, en altres supòsits, hi ha factors que ara per ara 
són incerts (creixement econòmic, immigració ...). 

Ara bé, el debat sobre aquesta qüestió ofereix dos vessants, ja que s'ha 
avançat en el terreny de la universalització de l'assistència sanitària, 
però, en canvi, es pretén reduir la màxima cobertura amb eines que lluny 
de dissuadir la seva utilització -pagament de taxes per la prestació de 
serveis, pagament de medicaments, etc- el que provoquen és una 
progressiva desprotecció. 

  

El que és cert és que darrere d'aquests plantejaments s'ha produït un 
debat que ha condicionat les darreres reformes del sistema públic, i ha 
encaminat a considerar la Seguretat Social com una espècie en vies 
d'extinció, reforçant la privatització i, en definitiva, la desprotecció pública, 
tot fomentant la subscripció d'assegurances privades que complementen 
o fins i tot substitueixin les prestacions que fins ara ha cobert el règim de 
seguretat social pública. 

  

De tota manera, a I'Estat espanyol el fenomen de la progressiva 
privatització de les contingències tradicionalment cobertes per les 
prestacions públiques té uns altres orígens, ja que ha existit de sempre 
una forta tradició, pel que fa a l'assistència sanitària, de cobrir-la amb 
societats o associacions que, a mesura que s'ha anat liberalitzant 
l'activitat asseguradora, han anat derivant en societats d'assegurances. 
Precisament aquesta tradició va portar a regular les condicions generals 
de contractació en condicions d’uniformitat -mínims i obligatoris-, perquè 
estaven fixades per l'administració pública (Llei d'ordenació de 
l'assegurança privada de 1954), i han passat a l'actualitat, com a 
conseqüència de la integració a la Unió Europea i a la pressió de les 
companyies asseguradores, on només podem comptar amb la breu 
referència legal a la Llei de contracte d'assegurança de l'any 1980, que 
és prou àmplia perquè es pugui qualificar de llibertat absoluta en la 
contractació. 



  

El camí seguit per les prestacions públiques tenen el seu referent en 
l'anomenat Pacte de Toledo -model a partir del qual es desenvolupen les 
reformes del sistema de seguretat social-, i el seu precedent immediat és 
Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la 
Seguridad Social, de l'any 1995, que en la seva exposició de motius 
exposava quin seria el futur del sistema: La actual recesión económica 
ha agravado esta situación al generar una caída de la actividad 
económica y en consecuencia de cotizaciones a la Seguridad Social, por 
un lado, y de mayores necesidades de prestaciones sociales, por otro. 
Estas problemáticas coyunturales y a corto plazo, de la evolución 
presupuestaria actual de la Seguridad Social, se agravarán con las 
problemáticas que pueden desencadenarse a medio y largo plazo a 
causa del envejecimiento de la población española, a causa del aumento 
del paro y a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad 
Social española fundamentado en un régimen de reparto. 

  

Així, doncs, el futur del model de seguretat social pública, segons 
s'estableix en el Pacte de Toledo, estarà integrat per: 

  

o prestacions econòmiques contributives i no contributives, les 
primeres d'acord amb les cotitzacions realitzades, i les 
segones fixades en funció de la cobertura de situacions de 
necessitat,  

  

o assistència sanitària i serveis sociais estesos a tota la 
població, i  

  

o model de previsió complementària de naturalesa voluntària i 
de gestió privada.  

  



  

És en aquest darrer punt on resideix la importància de l'anàlisi que 
proposa aquest treball, és a dir, en la mesura que s'aposta formalment 
per la potenciació del sector privat, s'han d'articular els mecanismes de 
defensa contra els possibles abusos que es poden produir com a 
conseqüència del lliure mercat. 

  

III. Marc legal en matèria d'assegurances de vida i de la salut 

Ja s'ha dit que els pressupostos legals sobre els quals es pot contrastar 
una assegurança privada sobre la vida o la salut són molt amplis i 
difusos. Per tant, podem parlar que existeix plena llibertat de 
contractació, només limitada pel compliment de determinats principis 
constitucionaIs que, si bé són d'aplicació immediata, molts cops la lògica 
del mercat els oblida, i per tant intentarem posar-les en evidència. 

Les parts contractants d'una pòlissa d'assegurança poden preveure, 
detallar i limitar qualsevol risc o contingència, de manera que I'objecte del 
contracte serà diferent en funció de la prestació prevista, ja que en uns 
casos del que es tracta és de rebre un servei -actes o serveis mèdics-, i 
en altres s'ha de cobrar determinades quantitats indemnitzatòries -per 
incapacitat temporal, permanent, defunció, etc. De tota manera, encara 
que formalment es digui que hi ha llibertat de contractació, la realitat 
quotidiana és que la persona que vol contractar una assegurança ha de 
signar un contracte prèviament establert, sense possibilitats reals de 
negociar el contingut, de forma que simplement s'adhereix a un articulat 
prèviament establert. 

  

Veritablement el marc legal del què partim està repartit en diverses 
normes jurídiques de les quals hem extret el que resulta més interessant 
a fi i efecte de definir la posició de les dues parts contractants. Les 
normes que s'han tingut en compte per elaborar el present treball són les 
següents: 

o Constitució Espanyola.  

  



o Llei de contracte d'assegurança, núm. 50/80, de 8.10.80.  

  

o Llei d'ordenació i supervisió de l'assegurança privada, núm. 
30/95, de 8.11.95, i el seu Reglament, aprovat per Reial 
decret 2486/98, de 20.11.98.  

  

o Llei de condicions generais de la contractació, núm. 7/98, de 
13.4.98, i el Reglament del registre de condicions generals 
de la contractació, aprovat per Reial decret 1828/99, de 
3.12.99.  

  

o Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, 
núm. 26/84, de 19.7.84.  

  

o Llei sobre la disciplina del mercat i de defensa dels 
consumidors i usuaris de Catalunya, núm. 1/90, de 8.1.90.  

  

o Llei orgànica del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar 
i a la pròpia imatge, núm. 1/82, de 5.5.82.  

  

o Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 
núm 15/99, de 13.12.99.  

  

o Conveni europeu de tractament de dades automatitzades de 
28.1.81.  

  

o Llei general de sanitat, núm. 14/86, de 25.4.86.  



  

o Llei del medicament, núm. 25/90, de 20.12.90.  

  

  

  

  

IV. Les parts contractants 

  

L'anàlisi del conjunt de drets i obligacions de les dues parts contractants 
que poden subscriure una pòlissa d'assegurança s'ha de fer 
separadament, encara que quan tractem d'obligacions o deures i de 
garanties o drets de les dues parts sempre hem de tenir clar que, com 
que són contractes recíprocs, el que és un dret d'una part al mateix 
temps és un deure de l'altra, o així s'ha d'entendre. Per tant, només ens 
aturarem amb els drets i deures que específicament ha previst la 
legislació, deixant de banda I'enumeració d'aquestes garanties que en 
l'altra part és un deure específic i concret, que sí que el farem constar. 

  

  

  

IV. 1. L'assegurador/a 

És I'entitat que, en funció de la prestació que s'ha contractat, està 
obligada al compliment de la mateixa prestació quan es donin els 
pressupostos previstos en el contracte. Aquesta entitat ha de complir 
amb tota una sèrie de requisits administratius i financers per tal d'exercir 
l'activitat asseguradora i concretament ha d'obtenir una autorització 
específica per desenvolupar aquesta activitat en els rams de vida, 
malaltia i assistència mèdica (disposició addicional 1a de la Llei 
d'ordenació de l'assegurança privada, de 1995). 



  

  

  

  

IV. 1.A. Obligacions de l’assegurador/a 

  

1. Entregar còpia de la pòlissa i de les seves modificacions al 
prenedor/a (art. 5 Llei de contracte d'assegurances). Juntament 
amb aquesta obligació es preveu que l'assegurador/a faciliti una 
còpia de les condicions generals, i en cas que no se’n faci entrega 
a la persona asseguradora o aquesta no la signi expressament 
s'entén que no forma part del contracte (art. 5 Llei de condicions 
generals de la contractació).  

  

  

2. Qüestionari previ. Abans de subscriure el contracte l'assegurador 
ha de presentar a Ia persona interessada un qüestionari en el qual 
es precisin i es delimitin les circumstàncies contractuals. S'ha de 
tenir en compte que l'assegurat/da quedarà exonerat del deure de 
declarar les circumstàncies que puguin influir en la valoració del 
risc quan la companyia no les hagi inclòs en aquest qüestionari 
previ (art. 10 Llei de contracte d'assegurances).  

  

  

3. Prestació dels serveis contractats. Aquesta obligació es tradueix en els 
serveis següents: efectuar l'assistència mèdica, directament o a través 
d'entitats concertades, en cas de malaltia (assegurança mèdica); abonar 
la indemnització acordada en cas de mort (assegurança de vida) i en 
abonar la quantitat acordada en cas d'incapacitat (assegurança per 
malaltia) (art. 10 Llei de contracte d'assegurances). 



  

4. Garantir la protecció i la confidencialitat de les dades mèdiques 
mitjançant el compliment de les obligacions següents: 

(a) Notificació prèvia a l'Agència de Protecció de Dades de la creació del 
fitxer. La Llei reguladora de l'agència de protecció de dades la defineix 
com una entitat de dret públic que té per objecte la garantia del 
compliment i l’aplicació de les previsions contingudes en aquesta llei. 
Com a funció principal ha de vetllar pel compliment de la legislació sobre 
protecció de dades i controlar la seva aplicació, especialment en relació 
als drets d'informació, accés, rectificació i cancel·lació de dades. 

(b) Compliment de les mesures de seguretat dels fitxers establertes en el 
Reial decret 994/1999, d'11 de juny. Aquesta norma aprova el Reglament 
de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades 
de caràcter personal. Determina les mesures de tipus tècnic i organitzatiu 
que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació amb la 
finalitat de preservar la intimitat i el ple exercici dels drets personals 
enfront de la seva alteració, del seutractament o de l’accés no autoritzat. 

  

(c) Secret mèdic professional. Queda protegit tant en la legislació civil 
com en la penal, a banda dels codis deontològics, tot i que aquesta 
protecció cedeix davant I'obligació de declarar com a testimonis i de 
denunciar fets delictius que es coneguin amb ocasió del càrrec, professió 
o ofici que desenvolupin. 

  

(d) Demanar el consentiment de l'afectat/da assegurat/da pel tractament 
de les seves dades. El consentiment pel tractament automatitzat de 
dades mèdiques serà lliure, exprés i fonamentat amb una correcta 
informació. El subjecte del dret al consentiment és el pacient, o els 
representants legítims o l'autoritat competent en els casos d'incapacitat. 
Aquí hem de distingir entre la recopilació, creació de fitxers i ús i, per 
altra banda, la cessió de les dades a tercers. 

  



 Respecte de la recopilació, creació i ús: l'única excepció que 
s'estableix a aquesta protecció especial és quan el tractament de 
dades sigui necessari en tres circumstàncies concretes i, en tot 
cas, sempre que aquest tractament de dades la realitzi un 
professional sanitari subjecte al secret professional o una altra 
persona també subjecta a una obligació equivalent de secret. Els 
tres supòsits en què ha de ser necessari aquest tractament són:  

  

o la prevenció o el diagnòstic mèdic,  

  

o la prestació d'assistència sanitària o tractaments mèdics, i  

  

o la gestió de serveis sanitaris.  

  

 En relació a la cessió de dades de nou la llei estableix una regla 
general i seguidament unes excepcions: les dades de caràcter 
personal relatives a la salut només podran ser comunicades a un 
tercer quan la seva finalitat sigui la mateixa per la qual es van 
recollir i serà necessària la informació a la persona interessada i el 
seu consentiment. Però aquest consentiment no serà necessari en 
determinadas condicions que estan taxades per la mateixa norma 
(cessió autoritzada per imperatiu legal, quan el destinatari/a sigui 
una autoritat facultada per la mateixa llei en exercici de les seves 
atribucions, quan la cessió es produeixi entre administracions 
públiques pel seu tractament amb finalitats històriques, 
estadístiques o científiques, quan sigui per supòsit d'urgència vital 
o per estudis d'epidemiologia, etc.).  

  

(e) Comunicació a la persona afectada: les entitats asseguradores 
poden establir fitxers comuns que continguin dades de caràcter 
personal per a la liquidació de sinistres i la col·laboració estadística 
i actuarial amb la finalitat de permetre la tarifació i la selecció de 



riscos i I'elaboració d'estudis de tècnica asseguradora. La cessió de 
dades a aquests fitxers no requereix el consentiment previ de la 
persona afectada, però sí que s'exigeix la comunicació de la 
possible cessió de les seves dades personals a fitxers comuns per 
a les finalitats assenyalades amb expressa indicació del 
responsable perquè es puguin exercitar els drets d'accés, 
rectificació i cancel·lació previstos a la llei. 

  

També poden establir-se fitxers comuns la finalitat dels quals sigui 
prevenir el frau en l'assegurança, sense que sigui necessari el 
consentiment de la persona afectada. En aquests supòsits serà 
necessària la comunicació a la persona afectada, en la primera 
introducció de les seves dades, de qui és responsable del fitxer i de 
la manera d'exercitar els drets previstos. 

  

1. Facilitar, a petició de l'assegurat/da, la informació sobre les 
dades mèdiques recollides. Obligació de I'entitat de facilitar 
aquelles dades sobre la pròpia malaltia que afectin la 
persona interessada i de guardar el secret enfront de tercers. 
Aquesta obligació d'informar sobre qualsevol tractament de 
dades és absoluta i només pot decaure quan la persona 
malalta no vulgui ser informada, amb motiu d'urgència 
terapèutica; quan la informació sobre Ia persona interessada 
es trobi inseparablement unida a la informació d'altres 
persones, i, en darrer lloc, si constitueix una mesura 
necessària per protegir la seguretat de I'Estat, la seguretat 
pública o reprimir infraccions penals.  

  

  

(g) Rectificar, a petició de la persona assegurada, les dades. 

  

(h) Cancel·lar, a petició de l'assegurat/da, les dades. Hem de tenir 
en compte que la conservació de la informació sanitària ha 



d'assegurar-se, totalment o parcialment, almenys durant el temps 
raonablement necessari per aconseguir el propòsit concret que va 
justificar la seva recollida, i que ha de ser aquell que sota un criteri 
mèdic s'estableixi en el centre o àrea sanitària per a l'assistència 
del pacient en el curs de la malaltia que va justificar la seva 
creació. La llei ha d'establir la definició i codis a utilitzar en les 
dades mínimes de conservació obligatòria. 

  

  

IV. 1. B. Drets de l’assegurador/a 

  

La normativa relativa a les assegurances sobre la vida i 
incapacitats no té una previsió específica sobre els drets de 
l'assegurador/a, encara que, això sí, es preveu en diferents 
apartats en quines condicions es pot fer una assegurança i per tant 
quan té validesa. 

1 . Fixar les condicions generals (art. 3 Llei de contracte 
d'assegurances). L'assegurador/a, com a part contractant, pot 
imposar les condicions generals que estimi pertinents, sempre i 
quan es compleixi amb els requisits estaberts continguts en la Llei 
de condicions generals de la contractació, tot i que hi hagi certs 
elements d'una clàusula o una o diverses clàusulas que es 
negociïn separadament. És en aquest punt on les companyies 
d'assegurances inclouen les exclusions o limitacions en la 
cobertura de la prestació, per això és obligatori que la persona 
assegurada en tingui ple coneixement i les hagi signat 
expressament (art. 5). 

  

2. Presentar un qüestionari previ (art. 10 Llei de contracte 
d'assegurances). Realment aquest no és un dret de 
l'assegurador/a, sinó una obligació de l'assegura/da. Ara bé, 
com que aquest qüestionari és el que ha de fixar totes les 
circumstàncies que influeixin en la valoració del risc, per tal 



de fixar-lo, l'assegurador/a pot fer les preguntes que estimi 
pertinents.  

  

  

3. Conèixer les circumstàncies d'agreujament del risc 
inicialment contractat (art. 11 Llei de contracte 
d'assegurances). Estem davant la mateixa situació a la qual 
es refereix el punt anterior, de manera que si I'assegurador/a 
ho hagués conegut en el moment de subscriure el contracte 
no l’hauria signat o l’hauria conclòs en condicions més 
costoses.  

  

  

4. Rescindir el contracte quan conegui aquestes circumstàncies 
(art. 12 Llei de contracte d’assegurances).  

  

  

5. Dins de l’apartat "Obligacions i deures de les parts" (art. 14 al 
21 Llei de contracte d’assegurances) es preveuen una sèrie 
de situacions on es generen deures i drets recíprocs de les 
parts, és a dir, el que es preveu com un dret per a una part, 
és obligació per a l’altra. Ho resumirem de la forma següent:  

  

  

o Drets entorn del cobrament de les primes, que arriben a 
facultar l’assegurador/a a rescindir el contracte.  

  

o Dret a reclamar danys i perjudicis causats per la manca de 
declaració del sinistre dins del termini fixat a la pòlissa.  



  

o Dret de reduir la prestació en la proporció oportuna en cas 
que l’assegurat/da no hagi utilitzat tots els mitjans al seu 
abast per minorar les conseqüències del sinistre; dret que 
fins i tot pot alliberar del pagament de tota prestació derivada 
del sinistre.  

  

  

9. Concretament la Secció 2a del Títol III de la Llei de contracte 
d’assegurances es refereix a l’"Assegurança sobre la vida" 
(art. 83 al 99) i la defineix com la que s’estipula sobre la vida 
pròpia o la d’un tercer, tant per al cas de mort com per al cas 
de supervivència, o ambdós conjuntament.  

  

  

o En aquest cas l’assegurador/a pot impugnar el contracte 
abans d’un any, en cas de reticència o inexactitud de les 
declaracions del prenedor/a que influeixin en l’estimació del 
risc, després ho podrà fer si el prenedor ha actuat amb dol.  

  

  

o També el pot impugnar si l’edat de l’assegurat/da és 
inexacta.  

  

  

12. La Secció 3a del mateix Títol preveu específicament 
l’"Assegurança de malaltia i d’assistència sanitària" (art. 105 i 
106 Llei de contracte d’assegurances), i s’apliquen, per 
remissió expressa, les normes de l’assegurança d’accidents 
(art. 100 a 104).  



  

  

o L’assegurador/a ha de conèixer si el prenedor/a ha 
formalitzat qualsevol altre tipus de pòlissa.  

  

o L’assegurador/a pot designar pèrits mèdics per determinar 
l’abast del sinistre que s’ha d’indemnitzar.  

  

o Encara que no estigui expressament establert, és usual fixar 
un període de carència –de 6 mesos en cas de malaltia i 3 
mesos en cas d’intervenció quirúrgica- després de la presa 
d’efectes de la pòlissa, a partir del qual s’haurà de pagar les 
indemnitzacions convingudes.  

  

  

  

  

IV.2. L’assegurat/da 

Encara que tècnicament la persona assegurada no és qui subscriu 
una pòlissa, en l’àmbit d’aquest estudi volem referir-nos tant al 
prenedor/a com al beneficiari/a, i per tant utilitzem aquesta 
expressió per indicar la persona que finalment rebrà el servei de la 
companyia amb la qual es concerta la pòlissa, en forma de 
quantitat de diners o de servei. 

  

  

IV.2.A. Obligacions de l’assegurat/da  



  

16. Pagar la prima (art. 14 Llei de contracte 
d’assegurances) en les condicions marcades a la pòlissa.  

  

  

17. Donar informació mèdica a les entitats asseguradores 
amb motiu de la subscripció d’una pòlissa d’assegurança 
(art.10 Llei de contracte d’assegurances). Ens trobem davant 
un deure precontractual, ja que l’assegurador/a no té la 
possibilitat de demanar el seu compliment forçós, sinó que la 
violació del deure suposa la pèrdua completa o la disminució 
de la indemnització. Aquest deure queda configurat com una 
obligació de respondre el qüestionari preparat per 
l’assegurador; així, és el mateix assegurador/a qui, 
mitjançant el qüestionari, ha de precisar quines són les 
circumstàncies que poden influir en la valoració del risc. Si no 
es presenta al futur assegurat/da, aquest queda alliberat del 
deure de declaració. Ara bé, la declaració sempre es referirà 
a fets i circumstàncies que no ignora, perquè ningú no pot ser 
obligat per la llei a declarar fets que no coneix.  

  

  

18. Informar de les circumstàncies que agreugin el risc 
(art.11 Llei de contracte d’assegurances).  

  

  

19. Posar els mitjans al seu abast per minorar les 
conseqüències del sinistre (art. 17 Llei de contracte 
d’assegurances). En cas que no ho faci així l’assegurador/a 
pot reduir la seva prestació en la proporció oportuna.  

  



  

  

IV.2.B. Drets de l’assegurat/da 

  

20. Dret a la intimitat personal i familiar. La Constitució 
Espanyola, en el seu article 18.1 i 18.4 proclama el dret a la 
intimitat personal i familiar i estableix l’anomenat dret a 
l’autodeterminació informativa així: La llei limitarà l’ús de la 
informàtica per garantir l’honor i la intimintat personal i 
familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.  

  

  

La Llei Orgànica 1/82, de 5 de maig, del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, considera el 
dret a la intimitat com a dret irrenunciable, inalienable i 
imprescriptible i estableix que una intromissió seria legítima 
solament quan estigui expressament autoritzada per llei o 
quan el titular del dret hagués atorgat el seu consentiment 
exprés. 

  

21. Drets relacionats amb la seva condició d’usuari d’un 
servei  

  

La Llei de defensa dels consumidors i usuaris reconeix tota 
una sèrie de drets a totes les persones que tenen aquesta 
condició. Si bé aquests drets són una mica genèrics, són 
indicatius de les garanties i la protecció legal que poden 
emparar l’assegurat/da. 

  

  



L’article 2.1. de la mateixa llei assenyala els drets bàsics del 
consumidor i usuaris següents: 

22. La protecció contra els riscs que poden afectar la seva 
salut o seguretat: evidentment això es refereix a productes o 
activitats.  

  

23. La protecció dels seus legítims interessos econòmics i 
socials.  

  

24. La indemnització o reparació dels danys i perjudicis 
soferts.  

  

25. La informació correcta sobre els diferents productes o 
serveis i l’educació i divulgació per facilitar el coneixement 
sobre el seu ús, consum o gaudi adaptats.  

  

26. L’audiència en consulta, la participació en el 
procediment d’elaboració de les disposicions generals que 
els afectin directament i la representació dels seus 
interessos, tot a través de les associacions, agrupacions o 
confederacions de consumidors i usuaris legalment 
constituïdes.  

  

27. La protecció jurídica, administrativa i tècnica en les 
situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió.  

  

  

Paral·lelament, la Llei de defensa dels consumidors i usuaris de 
Catalunya, tot i ser una norma en la que es diu qual es reconeixen 



els drets dels usuaris, en realitat està orientada a la disciplina del 
mercat, i per tant regula aquests drets des de la perspectiva de les 
infraccions comeses per les empreses que desenvolupen la seva 
activitat en l’àmbit del mercat interior. És a dir, els drets els 
consumidors i usuaris es recullen pel fet que són conductes que 
poden ser qualificades com infraccions, i per tant correspon a 
l’Administració de la Generalitat la potestat per sancionar aquestes 
infraccions. 

28. Tractament de les dades de caràcter personal. El 
Conveni europeu de tractament de dades automatitzades de 
28.1.81 sobre protecció de persones en relació al tractament 
automatitzat de dades de caràcter personal, ratificat per 
Espanya el 27.1.84, exigeix que les dades de caràcter 
personal relatives a la salut no puguin tractar-se llevat que el 
dret intern prevegi les garanties apropiades.  

  

  

La Llei de protecció de dades de caràcter personal desenvolupa el 
mandat constitucional de l’article 18 i té per objecte garantir i 
protegir especialment el dret a la intimitat personal i familiar en 
relació al tractament de les dades personals. Per altra banda, 
aquesta Llei incorpora al dret intern la Directiva comunitària 
95/46/CE de 24 d’octubre de 1995 sobre aquesta matèria. 

  

Les dades de caràcter personal estan constituïdes per qualsevol 
informació relativa a una persona identificada o identificable. Les 
dades sobre salut són totes aquelles dades de caràcter personal 
que indiquin la situació de salut o malaltia d’un individu; així hem 
d’incloure-hi els antecedents mèdics, el diagnòstic, ja sigui 
d’entrada o de sortida d’un centre hospitalari, els procediments 
realitzats, el tractament, el pronòstic relatiu a la seva salut física o 
psíquica o la informació genètica, i també són dades de salut les 
dades administratives dels centres sanitaris relacionats amb els 
pacients. 

  



Entre els diferents drets que aquesta llei reconeix, podem destacar, 
als efectes que aquí interessen, els següents: 

  

o Dret a impugnar actes administratius o decisions privades 
que impliquin una valoració de comportament, que l’únic 
fonament sigui un tractament de dades de caràcter personal 
que ofereixi una definició de característiques o personalitat 
(art.13).  

  

  

o Dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de dades de 
caràcter personal i a l’accés al Registre General de protecció 
de dades (arts. 14 i 15).  

  

  

o Dret de rectificació i cancel·lació quan les dades no s’ajustin 
a la llei o no siguin exactes o siguin incompletes.  

  

  

32. Tractament de les dades mèdiques. Les dades 
mèdiques queden especialment protegides per la legislació 
vigent. L’article 7.3 de la Llei de protecció de dades de 
caràcter personal estableix que les dades de caràcter 
personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la 
vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides 
quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la 
persona afectada hi consenteixi expressament. Així, doncs, 
es limita el tractament de les dades referides a la salut a 
aquells supòsits en què ho autoritzi una llei o s’obtingui el 
consentiment previ de l’afectat/da.  

  



  

L’article 8 de la Llei de protecció de dades de caràcter personal fa 
una remissió a la legislació sobre sanitat: les institucions i els 
centres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents 
podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal 
relatives a la salut de les persones que a ells acudeixin o hagin de 
ser-hi tractades d’acord amb la legislació estatal o autonòmica 
sobre sanitat. 

  

Finalment, l’art. 85.5 de la Llei del medicament, prescriu que el 
tractament informàtic de les receptes respectarà el dret dels 
ciutadans enfront de les administracions públiques. 

  

V. Control de l’Administració pública dels contractes 
d’assegurances 

  

Partim de la premissa, ja definida anteriorment, que tractant-se 
d’un contracte privat entre dues parts la intervenció de 
l’Administració suposaria una ingerència en els assumptes privats. 
Ara bé, la pròpia legislació preveu que els contractes 
d’assegurances puguin ser tutelats per l’Administració perquè l’art. 
3 de la Llei de contracte d’assegurances estableix la submissió de 
les condicions generals del contracte d’assegurances a la vigilància 
de l’Administració pública en els termes previstos per la Llei. Així, 
doncs, es pot parlar d’una autorització legislativa perquè 
l’Administració pública intervingui en la vigilància i supervisió dels 
contractes. 

  

Aquesta facultat de l’Administració està reforçada per l’evolució 
legislativa, que ha passat d’estar marcada per l’autonomia plena de 
la voluntat de les parts a la regulació actual de la Llei de contracte 
d’assegurances, la Llei de condicions generals de la contractació i 
la Llei general de defensa d’usuaris i consumidors, on es determina 



que els seus preceptes són imperatius (art. 2 Llei de contracte 
d’assegurances i art. 1 Llei de condicions de la contractació), i es 
prohibeix les condicions generals abusives per als assegurats/des 
(art. 10 Llei de defensa d’usuaris), i fins i tot que en cas d’obscuritat 
o ambigüitat no s’incorporin com a condició general (art. 7 Llei de 
condicions generals de la contractació). 

Ara bé, la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades determina que els models de pòlisses no s’hauran de 
remetre sistemàticament a l’Administració, entrant en contradicció 
amb el que estableix la Llei de condicions generals de la 
contractació i el seu Reglament pel fet que es disposa que les 
condicions generals de contractació s’hauran de registrar. 

  

Un mecanisme de control que podríem qualificar de subsidiari o 
indirecte, perquè depèn de la decisió dels tribunals, és el cas de 
declaració de nul·litat d’alguna de les clàusules de les condicions 
generals d’un contracte pel Tribunal Suprem, com a conseqüència 
d’una acció d’un particular dirigida en aquest sentit. En aquest 
supòsit l’administració competent obligarà a les asseguradores a 
modificar les clàusules indèntiques contingudes a les seves 
pòlisses. Sembla, doncs, que pretengui potenciar l’eficàcia del 
control judicial sobre la licitud de les condicions generals dels 
contractes d’assegurances,ja que només amb una sentència es 
poden modificar les pòlisses de totes les companyies. 

  

A més l’Administració pública està vinculada directament per la 
decisió judicial, i està obligada a actuar enfront de la resta de 
companyies d’assegurances, prohibint la utilització de la clàusula 
declarada nul·la pel Tribunal Suprem. És interessant fer notar que, 
davant l’omissió d’aquest control, es pot plantejar la responsabilitat 
de l’Administració per incompliment d’un deure d’actuació no 
dependent d’unes facultats no discrecionals sinó clarament 
reglades que imposen l’eliminació del tràfic de les clàusules 
idèntiques. 

  



De tota manera, aquest tipus de control pot resultar insuficient, tant 
pel cost econòmic elevat de les actuacions judicials, com per la 
durada del procediment judicial com pel caràcter aïllat d’aquest 
mitjà si es compara amb la quantitat de contractes en els quals es 
poden aplicar clàusules abusives, i finalment perquè la possible 
correcció anul·lada judicialment i ordenada administrativament 
actua a posteriori. 

  

A més, la Llei de defensa de consumidors i usuaris (art. 6) dóna 
instruments als poders públics perquè organitzin campanyes o 
actuacions programades de control dels serveis que siguin objecte 
de reclamacions o queixes de les quals raonablement es dedueixin 
situacions d’inferioritat, subordinació o indefensió que es defineixen 
en l’article 23 de la mateixa norma. 

  

Al mateix temps la Llei d’ordenació de les assegurances (art. 62.1) 
estableix que el Ministeri d’Economia i Hisenda protegirà els 
assegurats/des per decidir la contractació d’assegurances i el 
manteniment de l’equilibri contractual als contractes 
d’assegurances ja fets. 

  

Les pràctiques abusives i la desatenció als requeriments (per 
l’entitat reclamada) donarà lloc a la imposició de sancions 
administratives corresponents a les infraccions tipificades a l’art. 
44.h) i 5.b) de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades o prohibició regulada a l’art. 24.4 del mateix text legal, que 
implica la prohibició de fer servir les pòlisses denunciades. 

  

  

VI. Protecció efectiva de la persona assegurada 

  



Des d’una perspectiva de part en el contracte, la persona 
assegurada pot iniciar qualsevol procediment que cregui 
convenient per fer valdre els seus drets i entre ells el de pretendre 
la nul·litat d’alguna de les clàusules generals. Ara bé, això 
requereix una voluntat i un cost econòmic que moltes vegades no 
poden suportar les persones que es poden veure afectades per 
una situació d’inferioritat davant una companyia d’assegurances. 

  

Una segona via és la de presentar reclamacions o queixes, com a 
consumidors, que podrien obligar l’Administració a intervenir (art. 6 
Llei de defensa de consumidors i usuaris). Tanmateix la protecció 
es veu refermada a la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades en facultar a tots els interessats a demanar 
de l’Administració una acció intuïtiva, mitjançant la presentació de 
reclamacions davant la Direcció General d’Assegurances contra 
aquelles entitats asseguradores que facin pràctiques abusives o 
lesionin els drets derivats dels contractes d’assegurances. La 
Direcció General resoldrà la reclamació i si la creu fonamentada 
farà un requeriment a l’entitat denunciada. 

  

Finalment, la Llei de condicions generals de la contractació 
estableix tres tipus d’accions, que només podran exercir 
determinats col·lectius, i s’hauran de dirigir contra les companyies 
d’assegurances (art. 17). Aquestes accions són les següents: 

33. acció col·lectiva de cessació: té com a finalitat obtenir 
una sentència de condemna al demandat/da per eliminar de 
les seves condicions generals les que es considerin nul·les i 
a abstenir-se d’utilitzar-les més. A més, la sentència de 
condemna aclarirà quina és l’eficàcia del contracte (art. 12.2 i 
20.1).  

  

  

34. acció de retractació: va dirigida a imposar al 
demandat/da retractar-se de la recomanació que hagi fet 



d’utilitzar les condicions generals que es considerin nul·les i 
d’abstenir-se de continuar recomanant-les (art. 12.3 i 20.2).  

  

  

35. acció declarativa: té com a objectiu el reconeixement 
d’una clàusula com a condició general de contractació, i 
instar la seva inscripció al registre de condicions generals de 
contractació (sempre que aquesta inscripció sigui obligatòria 
conforme al que preveu l’art. 11.2).  

  

  

Prèviament a la interposició de les accions, les parts podran 
sotmetre la qüestió, en un termini de 15 dies, davant el registre de 
condicions generals, que emetrà un dictamen no vinculant cap de 
les parts (art. 13). La tramitació d’aquests tipus d’accions es fa 
davant la jurisdicció civil pels tràmits de menor quantia (art. 14), o 
pel procediment de judici ordinari a partir de la modificació de la 
Llei d’enjudiciament civil. 

  

Les accions col·lectives de cessació i retractació prescriuen als dos 
anys des que es van inscriure les condicions que s’impugnen. No 
obstant això, podran ser exercitades durant l’any següent de la 
declaració judicial ferma de nul·litat o no incorporació que pot 
adoptar-se amb posterioritat com a conseqüència d’una acció 
individual. L’acció declarativa és imprescriptible. 

  

VII. Valoració final 

  

El dret a la salut, a la integritat física, a la protecció social, a 
l’assistència sanitària i a la suficiència de recursos econòmics són 
drets reconeguts constitucionalment com a principis rectors de la 



política social i econòmica de l’Estat, i per tant han de ser 
assegurats, promoguts i mantinguts pels poders públics. L’activitat 
de l’Administració pública en aquest terreny ha de dirigir-se cap a la 
cobertura universal i igualitària d’aquests drets. 

  

Tenint en compte l’anàlisi de la situació actual, veiem que a poc a 
poc la protecció pública tendeix a ser residual i, en canvi, s’opta per 
un model que considera la protecció de la salut i de la vida com 
objecte d’un contracte privat, i per tant sotmès a la regulació del 
mercat. Aquest mercat, a més d’estar determinat per les regles 
clàssiques d’oferta i demanda i del guany econòmic, està 
condicionat pels preus (o primes) fixats per les companyies 
d’assegurances que tenen en compte el "risc" avaluat i calculat 
sobre la base de les tables de mortalitat i supervivència que tenen 
en compte tota la població i no solament totes les persones que 
podríem qualificar de "sanes". Per tant, es pot produïr, i 
efectivament en la pràctica es produeix, un desequilibri entre les 
quantitats pagades per la contractació de l’assegurança i el risc 
que assumeix la companyia, de forma que si es vol eliminar el 
suposat risc que generen persones amb malalties cròniques, 
realment el guany és injust. 

Constatem que l’Administració pública no utilitza els mitjans que té 
al seu abast per controlar el compliment dels principis 
constitucionals de la no discriminació, per una part, i de la intimitat, 
per l’altra part, malgrat que té els mitjans legals, i es pot dotar de 
més mitjans, per garantir el compliment efectiu d’aquests principis 
constitucionals. 

  

És interessant destacar que per a usuaris i consumidors hi ha 
mecanismes d’acció i intervenció en l’elaboració de normes que els 
afectin i, en canvi, específicament els assegurats que poden estar 
afectats per exclusions genèriques no tenen cap nivell de 
participació (associacions de diabètics, sida, trasplantats, afectats 
per càncer, etc.). 

  



Per això creiem que es poden proposar iniciatives encaminades a 
promoure la informació de tots els agents que puguin estar 
afectats, i del ciutadà en general, dels drets que tenen com a 
usuaris i consumidors, i com a ciutadans que proporcionen dades 
que seran tractades i emmagatzemades amb suports físics, i 
especialment les dades mèdiques. 

  

En aquest sentit, es fa necessària una nova conscienciació de totes 
les persones relacionades amb el món de la salut, per tal que la 
protecció d’aquestes dades mèdiques sigui coneguda des del punt 
de vista legislatiu i reconeguda des del punt de vista deontològic. 

  

Finalment es pot fer la proposta concreta de regular específicament 
el sector de l’assegurança de la vida i la salut, com s’ha fet en el 
sector de l’automòbil, començant amb l’elaboració d’un codi ètic, 
amb la participació dels diferents sectors afectats (associacions, 
administració, asseguradores, col·legis professionals, consorcis 
sanitaris, etc.), a partir del qual es pugui desenvolupar 
normativament tot el sector, no des d’un vessant exclusivament de 
contractació, sinó tenint en compte tots els aspectes que hi 
intervenen (econòmics, jurídics, socials, polítics i sanitaris). 

  

  

Barcelona, gener 2001 

 


