LA RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL
L'Article 1.902 del Codi Civil estableix: “El que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint
culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”

Tot professional amb una titulació que li permet exercir la seva professió està subjecte a l'article
1.902 del Codi Civil pel qual qualsevol acció o omissió del professional que causi un dany haurà de
fer front a la reparació del mateix.
Aquest punt és molt clar sempre que el professional treballi de forma autònoma però, Què ocorre
quan el professional treballa per compte aliè?
Fem-nos una pregunta: Té una empresa capacitat pròpia per cometre un error professional?
La situació es complica. En primer lloc, tots els treballs que realitza el professional sempre són
ordenats per l'empresa que li paga i mai de forma directa pel client, de manera que podríem
entendre que no existeix una responsabilitat per part d'aquest ja que la responsabilitat seria de
l'empresa. Això és un gran error.
Quan l'empresa ens contracta com a professionals titulats ho fa pel fet que com a tals tenim la
capacitat legal de realitzar projectes, memòries, informes o peritatges, que pel fet de portar el nostre
nom i la nostra signatura tenen validesa legal i permet a l'empresa exercir la seva activitat, la qual
seria impossible sense que nosaltres li prestéssim l'aval que significa la nostra signatura. Però
aquest aval és un arma de doble tall ja que quan es produeix el dany i l'acció de reclamació per
part del perjudicat el primer nom que apareix és el nostre a causa que en haver prestat el nostre
nom i signatura com a professional ens convertim en màxims responsables de l'objecte que ha
provocat el dany, i la pròpia empresa per la qual treballem fins i tot es pot convertir en un
perjudicat més del dany i per tant, en un reclamant més.
Però el temps i el seu pas inexorable ho complica tot encara més. Moltes vegades el dany no ocorre
o es declara en el mateix moment sinó que moltes vegades ocorre amb el pas del temps. Quina
capacitat tenim com a professionals de respondre d'un dany que ens reclamen avui i que es
deriva d'un projecte que vam fer per a una empresa en la qual ja no treballem o pitjor encara,
que ja no existeix? Evidentment estem sense protecció alguna per diversos motius. Principalment
pel fet que el nom i la signatura que apareix en el projecte és el nostre però després pel fet que ja no
treballem per a l'empresa, no existeix el vincle que amb sort podria permetre que aquesta ens
protegís i pitjor encara si aquesta no existeix. A qui li van a reclamar? Al professional que en el
seu moment va donar l'aval al projecte amb la seva signatura.
Per tot això, tenim la necessitat i responsabilitat com a professionals capacitats per realitzar
unes tasques que ningú més pot exercir, de tenir un segur de Responsabilitat Civil propi que
protegeixi el nostre patrimoni independentment de qui ens reclami o en quin moment ho faci per no
trobar-nos desprotegits en el moment de la reclamació o pitjor encara tenir d'estar a costa de les
negociacions de l'asseguradora de la nostra empresa que mai tindrà en compte l'afectació a nivell
professional que ens pot comportar una condemna.
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