
Assegurança de 
Responsabilitat Civil 
per a les Comunitats Energètiques



Assegurem 
compromís

Aquesta assegurança de responsabilitat civil està dissenyada 
específicament tenint en compte les característiques de les comunitats 
energètiques.

El producte compta amb l’aval d’Unión Renovables, entitat que agrupa 
a 23 cooperatives d’arreu de l’Estat que comercialitzen i, en alguns casos, 
distribueixen electricitat procedent de fonts renovables aplicant criteris 
de consum responsable. Unión Renovables, a més a més, és la titular de 
l’assegurança col·lectiva.

L’objectiu d’aquest producte és oferir seguretat jurídica i econòmica 
als col·lectius de persones i entitats autoorganitzats pel consum d’energia 
de fonts renovables amb un impacte social, mediambiental i econòmic 
respectuós. 



Activitats
assegurades

Promoció, propietat i explotació d’instal·lacions 
generadores d’energia fotovoltaica

Venda de l’energia generada

Gestió d’excedents Projectes de generació / 
distribució tèrmica (calor-fred) 

Assessorament sobre
mesures d’eficiència energètica

Instal·lació i gestió de punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics

Altres activitats socials
 i de sensibilització



Cobertures 
i límits

RC d’Explotació RC de Promoció
 (obres fins a 500.000 €)

RC d’Accidents de Treball
Sublímit 450.000 € / persona i sinistre

RC Creuada RC de Productes /
Post-treballs i/o serveis prestats

RC de Danys a l’entitat receptora 
de l’Energia (companyia elèctrica)

RC Subsidiària 
de Contractistes i Subcontractistes

RC Immobiliària RC d’Obres de reforma, 
ampliació i manteniment

RC de Contaminació 
Sobtada i Accidental

RC Subsidiària 
de Vehicles de Motor

RC per ús de màquines o vehicles 
que no necessiten SOA

RC per càrrega i descàrrega Despeses de Defensa i Fiances

Límit per entitat assegurada 
1.000.000 € per sinistre

Límit agregat
5.000.000 € per periòde assegurat

Cobertures

Límits d’indemnització



Franquícia, durada
i àmbit geogràfic

Franquícia general
300 € per sinistre

Franquícia específica per danys a immobles 
propietat de cooperativistes

15.000 € per sinistre

Període de cobertura
Danys ocorreguts durant el període de 

l’assegurança i reclamats fins a 24 mesos 
des del final del contracte 

Àmbit geogràfic
Sinistres ocorreguts dins la Unió Europea

 i reclamacions a jutjats i tribunals 
dels estats membres

Franquícia específica per danys a immobles 
propietat de terceres persones

3.000 € per sinistre



Preu de 
l’assegurança

Comunitats Energètiques 
sense instal·lacions o amb instal·lació

 inferior a 100 kW
500 € / any

Increment per cada tram addicional
 de 100 kW (fins a l’1 MW)

250 € per tram addicional i any

Increment per cada 
tram addicional d’1 MW 

1.000 € per tram addicional i any

Comunitats Energètiques 
amb instal·lació entre 101 i 200 kW

750 € / any

Preu

Increments



c/ Casp, 43
08010 Barcelona

629 429 010 
dalonso@arc.coop

www.arc.coop


