INFORMACIÓ DE SERVEIS LA PUNXA SLU
PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE MUSAAT PER AL 2023
- Principals novetats-

A manera de resum, dir que no es produeixen variacions de tipus econòmic que afectin
el càlcul de la prima. Al marge de la creació d’un nou codi d’intervenció professional (
intervenció que ja existia però que ara es vol que es comuniqui de forma expressa ) i
de la denominació dels tècnics i tècniques, Musaat incorpora moltes novetats en les
cobertures, la gran majoria sense cap cost; moltes d’elles s’incorporen de forma
automàtica i d’altres caldrà sol·licitar de forma expressa. Passem a detallar-les tot
seguit.
Pel que fa els preus, es manté el mateix model de tarifa per al 2023. Pel que fa la
prima d’activitat, es porta a terme la regularització de la prima en funció del PEM declarat
l’any passat ( entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022).
L’asseguradora informa que , en el col·lectiu de Girona, hi ha uns 70 assegurats a qui
se’ls incrementa la prima ( be per major activitat o be per pèrdua del descomptes de
novell). També informa que a una quarantena els baixa la prima.
A nivell de comunicació, visat o registre d’actuacions professionals es crea un nou codi
, el 7.11 Estudis de gestió de residus. L’asseguradora creu que arrel de les
subvencions relatives dels fons next generation , aquestes actuacions aniran a més i
vol tenir la dada segregada del projecte. En el nostre cas, que els estudis de gestió de
residus sempre formen part del projecte, caldrà afegir sempre aquest codi
d’intervenció.
A nivell de denominacions trobareu que es modifica la “direcció d’execució material”
per “direcció d’execució d’obra”, així com també la denominació dels professionals
aparelladors, arquitectes tècnics o enginyers d’edificació, per professionals de
l’arquitectura tècnica, seguint el mateix camí que tots els Col·legis d’Aparelladors que
també incorporen als seus estatuts la denominació dels estudis de grau.

Si parlem de les novetats en la cobertura de responsabilitat civil, dir que en les pòlisses
individuals s’inclourà automàticament la cobertura també de les societats que
puguin tenir els professionals, sempre i quan les societats compleixen determinades
característiques ( consultar al servei d’assegurances les condicions especials al
respecte).
A les societats d’aparelladors i/o arquitectes s’afegeixen, de forma gratuïta, les
cobertures de : RC explotació, RC patronal (danys personals que sofreixi un empleat
del nostre despatx), RC locativa (danys a tercers quan vinguin al nostres despatx/oficina)
, RC subsidiària de contractistes i subcontractistes i UTE’s), amb diferents sumes
assegurades.
S’incrementen les sumes assegurades de danys a documents i expedients que passa
de 30.000 euros a 100.000 euros per sinistre i anualitat i la infidelitat d’empleats que
passa de 30.000 euros a 50.000 euros per sinistre i 150.000 euros per anualitat.
S’incorporen noves cobertures gratuïtes de : reclamació a contraris per danys i
perjudicis ( per exemple en casos en que la sentencia hagi estat favorable a l’assegurat
i s’acrediti la mala fe i temeritat del denunciant), infracció involuntària de la propietat
intel·lectual ( per exemple en casos de pràctiques comercials, drets de propietat
intel·lectual, patents, marques..), despeses per assistència psicològica ( degut a
reclamació presentada contra l’assegurat i coberta per la pòlissa) i despeses per
restitució d’imatge ( per exemple, per honoraris i despeses professionals per a la
contractació d’empreses de comunicació, consultors externs,.. per restablir la imatge de
l’assegurat com a conseqüència d’una reclamació feta a l’assegurat i emparada en la
pòlissa de responsabilitat civil, que hagi estat desestimada per sentència ferma).
Es pot incorporar una cobertura addicional prèvia sol.licitud ( amb un cost de 200
euros) que cobriria reclamacions que poguessin rebre els promotors/clients que
contractin l’assegurat per errors o faltes professionals comeses per l’assegurat que
quedessin cobertes per la seva pòlissa de responsabilitat civil professional, sempre i
quan la responsabilitat fos única i exclusiva de l’assegurat.
S’elimina la carència en modificacions de cobertura fetes durant l’any. Actualment,
si es modifica a l’alça la suma assegurada de la pòlissa, la nova suma té efectes al cap
de 90 dies per a danys materials i 48 hores per a danys personals en les intervencions
fetes després de la modificació. Per a les obres anteriors, la nova cobertura sorgeix
efecte a partir de l’any proper. A partir de 2023 no hi ha carències per a les intervencions
comunicades després de la modificació i , per a les anteriors, una carència de 30 dies
per a danys materials i 48 hores per a danys personals ( abans es feia efectiva l’any
següent).
Pel que fa a descomptes, s’aplicarà un 35% en la prima de la pòlissa d’RC als tècnic
que únicament i amb caràcter exclusiu treballin com a funcionaris o amb contracte
laboral. Caldrà sol·licitar-ho expressament.
Accés a la pòlissa gratuïta d’Inactius: Es manté la possibilitat, una vegada complerts
65 anys i no exercir l’activitat professional, acollir-se a una pòlissa gratuïta de
responsabilitat civil durant 12 anys i de 100.000 euros de suma assegurada , sempre i
quan:
-

Es porti una antiguitat a Musaat de més de 10 anys
Que els últims 5 anys hagin estat de forma continuada
Que el “rati de sinistralitat” sigui inferior al 100% ( que les primes pagades
siguin superiors als imports pagats per demandes rebudes)

A partir de 2023 s’obre la porta a que, si no es compleix aquest últim paràmetre,
però queda entre el 100% i el 150% es pugui optar també a la pòlissa contractant una
pòlissa multi risc de la llar que s’haurà de mantenir en vigor durant els mateixos anys
que estigui en vigor la pòlissa d’inactiu.

Si voleu realitzar qualsevol modificació de les vostres cobertures, ho podeu fer
fins el dia 9 de desembre de 2022.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al telèfon de la Seu de Girona
972-211854 ( Rosa Alsina o Jordi Tarrés)

IMPORTANT
Per tal de tenir cobertura és obligatori tenir la prima pagada i la pòlissa
firmada. Els propers dies rebreu notificació conforme s’ha emès el suplement de la
pòlissa per al proper any. Recordeu que cal signar la pòlissa. Enguany s’ha
preparat un sistema més àgil:
1 - Caldrà accedir a la part privada de mutualistes al web de Musaat
(www.musaat.es) amb l’usuari i DNI , sinó, us haureu de registrar
prèviament.
2 – Si us he de registrar , us farà falta una clau d’accés que us
proporcionarem des del Col.legi, trucant a la Rosa Alsina al 972211854 extensió 3
3 - Una vegada dins, accedir a l’apartat “mis gestiones” i clicar
“documentos a firmar” (aquí podeu seleccionar un a un o be tots els
documents per signar)
4 – Una vegada seleccionats, cal clicar “signar” i rebreu en el vostre
e-mail un codi que caldrà introduir i així es donarà per signada la
documentació (pòlissa i annexos que pugui haver-hi). Es rebrà un
mail de confirmació i podran descarregar els documents signats
Trobareu , més avall, una infografia amb els passos que cal seguir per a la
signatura.
També recordar que és condició, per tal de tenir cobertura, comunicar totes les
intervencions professionals a l’asseguradora. Per fer-ho, podeu visar i/o
registrar i, en aquest cas , el Col.legi s’ocupa de fer la comunicació o també , cas
de no visar i/o registrar, podeu fer un DAP (declaració d’actuació professional) que
podeu descarregar-vos del web. Aquesta declaració cal remetre-la
daps@serveislapunxa.cat
EN AQUEST SENTIT FER ESPECIAL ESMENT A LA COMUNICACIÓ DE TOTES
LES GESTIONS I TRÀMITS QUE POGUEU FER ( AMB ELS CODIS
D’INTERVENCIO 82 i/O 87)

INFOGRAFIA SOBRE COM SIGNAR LA POLISSA A TRAVÉ DEL WEB

