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SEGUR DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL:
VIGENT FINS AL 2 D'ABRIL DE 2018 I AMB
RENOVACIÓ A PARTIR D'AQUESTA DATA.

Estimats/des amics/gues: tots els anys i durant els primers mesos es
produeix un desplegament de representants de cases d'assegurances oferint als
facultatius un segur de responsabilitat civil, necessari per a la pràctica de la
nostra professió, al·ludint que el segur que té contractat la Conselleria no
existeix, no es va a renovar o no té una cobertura suficient i pot deixar-nos
sense protecció en un moment donat.

Volem en primer lloc recordar-vos, abans d'informar sobre el segur privat
que té contractat la Conselleria que, als treballadors de la Conselleria de
Sanitat, per la seua condició d'empleats públics, únicament se'ls pot exigir és la
responsabilitat de contingut econòmic que pot derivar-se d'un procediment
penal quan resulten condemnats. I açò, perquè de les reclamacions de
responsabilitat patrimonial, únicament respon la Conselleria, sense que càpia
tampoc iniciar cap procediment civil exigint la responsabilitat d'un empleat
públic, ja que aquesta via va quedar derogada fa uns anys. 

Com tots els anys, des de SIMAP ens posem en contacte amb els
responsables de la Conselleria en aquest assumpte per a dilucidar què hi ha de
cert en aquestes afirmacions.

Així, us podem informar del següent:

1.- Segueix vigent el segur privat contractat per la Conselleria de Sanitat per al
2017 des del 2 d'abril amb SEGURCAIXA D'ADESLAS, que ve renovant-se de
forma anual des de l'any 2013.

2.- Es tracta d'un segur que té com a objectiu principal cobrir la responsabilitat
civil exigida en un procés penal respecte del personal de la Conselleria de
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Sanitat i de la pròpia Conselleria. Centres gestionats directament per la
Conselleria.

3.- Queden inclosos expressament el Personal Intern Resident.

4.- La renovació del segur va ser per 787.060,00 Euros per a 2017.

5.- Respecte al dubte de si la quantitat contractada per la Conselleria de
Sanitat és suficient per a cobrir els supòsits que es puguen produir al llarg de
l'anualitat, informar-vos que segons ens han transmès en els últims 5 anys
només s'han produït dos supòsits que finalment han requerit utilitzar aquest
segur per a cobrir la responsabilitat patrimonial. Després, fins avui la quantia
contractada cobreix amb escreix aquests supòsits.

6.- El segur cobreix també la defensa jurídica i despeses judicials, tant
aportant els lletrats i procuradors necessaris, com retribuint part dels honoraris
d'altres professionals que poguera contractar l'afectat, encara que la cobertura
en aquest últim cas, segons ens han informat és molt xicoteta.

7.- El segur cobreix també pèrdues econòmiques relacionades amb una
inhabilitació professional.

8.- Aquest segur cobreix també danys materials ocasionats en els vehicles
quan s'utilitza el vehicle particular per a realitzar una assistència sanitària. El
límit és ridícul tant per sinistre com l'anualitat. Açò ve de nou a deixar-nos clar
que la Conselleria se segueix aprofitant dels metges/sses i infermers/res en el
tema dels desplaçaments fóra del centre de treball i que aquest tema ha de
solucionar-se ja, amb l'establiment de vehicles adequats amb conductor.



Quan tinguem la informació completa de l'actualització del contracte del
segur per al 2018 us la farem arribar.

Sí resulta important ressaltar que si us véreu en un problema que
requerira de l'ús d'aquest segur, el primer que heu de fer és posar-ho en
coneixement dels serveis jurídics del Departament de Salut on presteu serveis i,
alhora, seria oportú comunicar-ho al Servei de Responsabilitat Patrimonial de la
Conselleria de Sanitat, com a ens que té assignada la gestió de la pòlissa
d'assegurances. De totes maneres, si us sorgeix qualsevol qüestió, no dubteu a
posar-vos en contacte amb nosaltres.

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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