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Els objectius d’aquesta guia són ajudar l’assegurat a conèixer el 
significat de certs conceptes que podrien crear confusió, ensenyar-
li a donar un valor als béns que són de propietat, així com facilitar 

alguns consells per prevenir i evitar accidents i robatoris a la llar.

A l’hora de conèixer les nostres garanties en la contractació d’una 
assegurança és important tenir algunes nocions sobre el tema 
que ens ocupa, de manera que començarem per la definició dels 
dos conceptes principals que afecten directament la cobertura 
del producte de la llar, i unes recomanacions per prevenir i evitar 

accidents i robatoris a la llar : 

EL COnTInEnT

EL COnTInGUT
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El continent és l’estructura de l’habitatge, és a dir, les instal·lacions 
que són fixes (incloent trasters i garatges). 

Per tal de poder fer una correcta valoració del continent, abans que res ens hem de 

demanar si la nostra llar és de propietat o de lloguer.

SI L’hAbITATGE éS DE PROPIETAT,

Concretament una casa unifamiliar o adossada, haurem de calcular el cost de 

reconstrucció en cas de sinistre total, que es dedueix pels metres quadrats i la 

qualitat dels materials (però no hem de tenir en compte el subsòl, ja que mai 

desapareixerà si es produeix un accident).

En el cas que la nostra llar formi part d’un edifici amb més habitatges, farem un 

complement a la comunitat, doncs part del continent hauria d’estar assegurat 

amb l’estructura de l’edifici. 

SI L’hAbITATGE éS DE LLOGUER, 

Només en el cas que haguem fet obres de millora caldrà cobrir un capital i 

farem un complement, ja que aquestes adaptacions de la llar es converteixen 

en la nostra propietat.

EL COnTInEnT
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El contingut és el conjunt dels béns personals que es troben dins 
del nostre habitatge o dependències (com poden ser terrasses, 
patis o jardins).

En el cas del contingut hem de saber distingir entre els béns de la llar en general, 
(com són els mobles, els electrodomèstics, l’aixovar i els objectes personals) de les 

joies i altres objectes més preuats superiors als 3.000 euros.

El motiu d’aquesta diferenciació és que en el cas dels primers es valora el global, 
mentre que els segons es valoraran de manera unitària si per separat superen 
els 3.000 euros. 

Per calcular el capital del contingut l’ideal seria basar-nos en les factures de compra, 

però si en l’actualitat ja no les tenim caldrà que esbrinem el valor de compra actual.

 ?   Adjunt els hi facilitem un full de càlcul per fer l’inventari de la seva llar.

Aquest document no és obligatori d’emplenar, només ha de servir d’ajuda i l’ha de guardar en un lloc 
segur de la seva llar.

Per avaluar el capital de les joies, a més de guardar la factura o bé de portar-les 

a taxar a una casa especialitzada, és imprescindible presentar a la companyia 

asseguradora una relació de les possessions indicant el preu unitari exacte. 

S’aconsella acompanyar aquest inventari amb fotografies, ja que en cas de sinistre 

o robatori pot ser de gran ajuda.

En resum, què és el que se t’hauria d’indemnitzar en cas de malmetement total 

dels teus béns.

EL COnTInGUT

http://www.multisegur.com/inventari_llar.xlsx
http://www.multisegur.com/inventari_llar.xlsx
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La prevenció mitjançant accions senzilles pot ajudar a evitar ensurts. Per aquest 
motiu, us aconsellem seguir aquestes recomanacions en dues casuístiques concretes: 

RObATORIS

•   Si tenim caixa forta, guardem-hi els objectes i les joies de més valor, i no dir a 
ningú que tenim caixa forta.

•  Evitar deixar a l’abast els document bancaris i, molt menys, les contrasenyes 
anotades.

•   Informar només a l’entorn més proper que marxem de vacances; evitem publicar-
ho a les xarxes socials i, si pot ser, demanar al nostre veí que ens buidi la bústia en 
cas d’una absència molt llarga. De la mateixa manera, es recomana desconnectar el 
telèfon o desviar les trucades al mòbil.

ACCIDEnTS

•  S’han de mantenir en perfecte estat les instal·lacions elèctriques i, alhora, evitar 
sobrecarregar els conductes.

•   Si estem absents durant més de 72 hores, és totalment recomanable tancar l’aixeta 
de pas de l’aigua, del gas i de la llum.

•   En cas de tempesta elèctrica convé desendollar tots els equips electrònics, ja que 
es podrien malmetre.

•  Cal mantenir certa distància entre els aparells de calefacció i tots els objectes i 
productes que puguin ser inflamables.

•   No dificultar l’accés a portes i finestres, ja que han de quedar a l’abast per obrir-les 
fàcilment si es produís algun accident.

•   En cas d’incendi no us deixeu emportar pel pànic, abandoneu el lloc seguint les 
direccions de les fletxes de senyalització i utilitzeu sempre les escales (en cap cas 
l’ascensor o muntacàrregues). 

RECOMAnACIOnS


