ASSEGURANCES A LES ENTITATS
Que són i per a què serveixen?
Les assegurances són contractes en els que un/a prenedor/a, en aquest cas
l’entitat, paga una quantitat de diners, una quota, a una companyia
asseguradora que li garanteix la cobertura de les conseqüències derivades
d’un risc aliè a la voluntat de l’assegurada.
A l’hora de decidir, cal ser conscients de l’existència de normatives que
regulen la necessitat, o fins i tot l’obligació, de disposar d’una assegurança en
certes entitats o àmbits d’actuació, però també cal tenir en compte la
capacitat de cobertura econòmica que aquestes estableixen.
Així doncs, com entitat, hem de fer una bona anàlisi i valoració dels riscos als
quals incorrem amb la realització de les nostres activitats.

Tipus d’assegurances
Les assegurances més comunes en l’àmbit de les entitats són:
 Assegurança de responsabilitat civil: respon per nosaltres davant el risc de
danys personals i materials que es puguin ocasionar a tercers durant el
transcurs de la nostra activitat. És l’assegurança més bàsica per a qualsevol
entitat no lucrativa i en funció de l’àmbit de l’activitat, del que es faci o
amb qui, pot ser obligatòria. La cobertura mínima que ha de tenir
l’assegurança dependrà del nostre àmbit d’actuació i, en moltes ocasions,
vindrà regulada per normatives concretes segons el nostre àmbit
d’actuació (ex: entitats esportives, de lleure, culturals, espectacles de foc,
etc.).
 Assegurança de responsabilitat de juntes directives: Cobreix les possibles
despeses i indemnitzacions davant reclamacions provocades per errades
en la gestió de l’entitat. Aquesta assegurança habitualment cobreix
despeses de defensa, de restitució d’imatge, d’indemnització per danys i
perjudicis, multes administratives, etc. En el cas de les entitats esportives,
segons el Decret 58/2010, aquesta assegurança serà obligatòria si així ho
sol·liciten les persones que formen part de l’òrgan de govern.
 Assegurança d’accidents: És una assegurança molt comuna tot i que no
sempre obligatòria. Cobreix habitualment despeses d’assistència mèdica i
sanitària, invalidesa permanent o la mort. En el cas de la realització
d’activitats d’esport federades, aquesta s’inclou en la fitxa federativa dels
competidors/es. En les activitats no federades caldrà disposar d’una
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assegurança d’accidents al marge, obligatòria per a menors d’edat i
optativa, però molt recomanable, per a la resta.
 Assegurança de voluntaris/es: Aquesta assegurança cobreix els riscos
derivats de la realització d’activitats per part de les persones voluntàries, a
més, cobreix els danys que aquestes poguessin causar de forma
involuntària a terceres persones durant el transcurs de la seva activitat. La
Llei del voluntariat 25/2015 estableix el dret de les persones voluntàries a
rebre cobertura per danys i riscos. Aquesta cobertura dependrà de l’àmbit
d’actuació i del risc al qual se sotmet la persona voluntària.

4 consells a l’hora d’escollir-ne una assegurança
 Que sigui innominada: és a dir, que cobreixi un determinat nombre de
persones sense necessitat d’especificar-ne les dades. Tot i ser innominada,
ha de tenir cobertura per totes aquelles persones implicades a l’activitat i
susceptibles de patir un accident. Això ens permetrà reduir el nombre de
persones assegurades, disminuint tràmits de gestió i diners, ja que no caldrà
contractar noves assegurances cada vegada que una persona substitueixi
un altre. És molt útil per les entitats amb persones voluntàries.
 La consideració de tercers: la pòlissa ha de reconèixer tots els col·lectius
amb relació habitual com a terceres persones.
 Que cobreixi tota l’activitat que fem, sigui on sigui: clàusula molt útil per
aquelles entitats que realitzin activitats en llocs diversos, independentment
lloc on es realitzin (sortides a la muntanya, assemblees, jornades, etc.).
 Comprovar que les cobertures coincideixin amb el que demanen les
normatives vigents. Cal que tinguem clares les obligacions legals a les quals
estem sotmesos i revisem les normatives vigents segons el nostre àmbit
d’actuació o ubicació.
MÉS INFORMACIÓ:
Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:
Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en
fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat
Quines són les principals assegurances per entitats? (Xarxanet)
7 consells per trobar l’assegurança ideal (Xarxanet)
Guia d’assegurances per al tercer sector social (La Confederació)
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