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En què consisteix aquesta assegurança?
L’assegurança cobreix aquelles indemnitzacions i els costos legals per possibles danys materials, personals i 
perjudicis que es puguin causar tant a terceres persones com a persones treballadores durant el desenvolupament 
de les activitats assegurades.

Quines són les cobertures de l’assegurança?
 RC d’Explotació

 RC de Promoció

 RC d’Accidents de Treball

 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

On està protegida la Comunitat Energètica? 
 Estan coberts tots els sinistres ocorreguts 

dins la Unió Europea i les reclamacions fetes 
a jutjats i tribunals dels estats membres.

Quan comença i acaba la cobertura?
• L’assegurança cobreix tots els danys 

ocorreguts durant el període contractat 
reclamats fins 24 mesos després des del final 
del període assegurat.

Quines activitats estan 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

Existeixen restriccions pel que fa a les 
cobertures?

 La indemnitzacó es limita a 1.000.000 € per 
sinistre per entitat assegurada.

 La indemnitzacó es limita a 5.000.000 € per 
periode assegurat.

 La indemnitzacó de la cobertura de 
Responsabilitat Civil de Promoció cobreix 
obres de fins a 500.000 €.

 La indemnitzacó de la cobertura de 
Responsabilitat Civil d’Accidents de Treball 
té un sublímit de 450.000 € per persona i 
sinistre.

 Existeix una franquícia general de 300 € 
per sinistre que ha d’assumir la Comunitat 
Energètica.

 En cas de danys a immobles propietat de 
cooperativistes, la Comunitat Energètica ha 
d’assumir 15.000 € per sinistre.

 En cas de danys a immobles propietat de 
tercers persones, la Comunitat Energètica 
ha d’assumir 3.000 € per sinistre.

Quin és el preu de l’assegurança?

• Per a Comunitats Energètiques sense instal·lacions o amb instal·lacions inferiors a 100 kW el preu és de 500 € cada 
any.

• Per a Comunitats Energètiques amb instal·lacions entre 101 i 200 kW el preu és de 750 € cada any.
• Per cada increment addicional de 100 kW fins a 1 MW, l’assegurança incrementa 250 € per tram i any.
• Per cada increment addicional d’1 MW, l’assegurança incrementa 1.000 € per tram i any.
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