
 
 
 
Girona,  17 de febrer de 2021 
 
 
Benvolgut company/a 
 
En l’assemblea de PREMAAT celebrada a Madrid el passat mes de juny es va aprovar 
la fusió de la nostra mutualitat amb HNA. Per tal d’explicar els motius i repercussions, la 
Mutua va portar a terme dues vídeo conferències que van quedar penjades al web  i  va 
enviar informació per e-mail a tots els seus mutualistes en diverses ocasions. 
 
Des de l’any 2009 Premaat tenia dificultats per ampliar la base de mutualistes degut, en 
gran part, a la crisi financera global que va començar l’any 2007 que, d’una manera o 
altra, va afectar tothom. Per altra banda, va haver de fer front a tot un seguit d’actuacions 
per capitalitzar-se i així poder  complir amb les exigències de solvència 3 que demanava 
la Direcció General d’Assegurances. Això va suposar que, tot i tenir resultats positius, ja 
no podia repartir beneficis. 
 
La fusió, tal com informava el president de la Mútua, permetria una nova Mútua amb 
capitals molt superiors, més de 200.000 assegurats i, especialment , donar millors 
garanties als mutualistes i, al tenir més solvència, poder repartir beneficis al no haver de 
destinar tot el resultat  de l’exercici a haver de fer guardiola.  
 
Com sabràs , el passat 8 de gener, es va fer efectiva la fusió amb la seva inscripció al 
registre de la Direcció General d’Assegurances amb el nom de MUTUALIDAD DE 
ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TÉCNICOS Y QUÍMICOS. 
 
Durant aquest últim trimestre hem estat a l’expectativa de com s’anava desenvolupant 
la fusió i la integració de l’estructura de la nova Mútua així com del canvi de la relació 
entre Mútua, Colꞏlegi i mutualistes. 
 
Ara que la fusió ja es un fet i que ja tenim sobre la taula el conveni que ha de regir les 
nostres relacions amb la Mútua i els mutualistes i, especialment, després de l’escrit que 
han rebut els mutualistes el passat 14 de gener, creiem important adreçar-nos a tots 
vosaltres per donar-vos més informació de tot plegat.  
 
Pensem que aquest escrit del passat 14 de gener, hauria d’haver contingut la informació 
que ara us traslladem i atès que sembla que la Mútua no té intenció de fer-ho, els canvis 
son prou importants com per informar-los amb més deteniment. 
 
La relació entre el mutualista i el Colꞏlegi ha canviat totalment. Mentre el model de 
Premaat es basava en la gestió, tràmit i comercialització de productes de la Mútua per 
part del Colꞏlegi, en el nostre cas a través de Serveis La Punxa; el model d’HNA, que és 
el que s’ha acabat implantant, es basa en l’assumpció per part del personal d’HNA-
PREMAAT de tots els serveis que pugui precisar el mutualista. El Colꞏlegi passa de ser 
un agent de la Mútua a un colꞏlaborador que res té a veure amb la mediació 
d’assegurances.  
 
HNA-PREMAAT, posa al servei del mutualista les següents possibilitats per poder 
contactar i així atendre les seves qüestions i necessitats: 
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Hem fet saber a la nova Mútua que no és fàcil abandonar les sinergies creades amb el 
model de Premaat entre el Col.legi i el mutualista, que també és col.legiat. Tot i que, 
com dèiem, el contacte i la gestió s’ha de fer directament amb el personal d’HNA-
PREMAAT, des del Col.legi, sempre podrem intervenir per ajudar-vos en aquelles 
qüestions que no es resolguin en temps.  
 
 
El pla professional de Premaat, obligatori per a exercir la professió com a liberal, 
s’integra dins l’anomenat SPP ( sistema de previsió personalitzat) d’HNA. 
S’informava així en l’escrit que la nova Mútua va adreçar als mutualistes el passat 14 de 
gener, que destacava: 
 

- La millora de participació en beneficis 
- Disminució de les despeses de gestió imputades en el fons 
- Possibilitat de jubilació des dels 60 anys 
- Disposició de l’import aportat que excedeixi de la quota anual mínima 

transcorreguts 10 anys des de l’aportació. 
- Increment de les prestacions d’incapacitat temporal 

 
El nou producte, és molt semblant al de Premaat i manté les  
 

 cobertures d’estalvi: jubilació 
 cobertures de risc: defunció, invalidesa permanent, incapacitat temporal, 

maternitat, paternitat i risc en l’embaràs. 
 
No obstant, algunes coses canvien. En una lectura ràpida del reglament hem pogut 
observar: 
 

 Millora la prestació per maternitat 
 També millora la incapacitat temporal 
 Es modifica l’import de l’assegurança de vida i invalidesa que , mentre a 

Premaat partia d’una xifra superior i anava decreixent fins arribar a zero als 
65 anys , ara és manté en 60.000 euros lineals, fins arribar a la jubilació. 

 
 
 
 

- Visita presencial d’un assessor ( a les instalꞏlacions del Colꞏlegi si hi ha 
conveni signat  o al domicili del mutualista) 

- Atenció telefònica : 
o Servei centralitzat:  913840445 o 915720812 
o Oficines Territorials:  930172343 

- Atenció via e-mail: 
o Central:  clientes@premaat.es o informacion@hna.es 
o Oficina de Girona: girona@hna.es 

- Àrea privada del web ( el passat 5 de febrer es va comunicar que ja estava 
operativa). 
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El fons acumulat (guardiola) del mutualista. En l’assemblea on es va aprovar la fusió 
i ens les vídeo conferències explicatives ja es va informar que, per una banda, al haver 
d’aplicar noves taules de mortalitat aprovades per la D.G.S., que suposen un 
allargament de la vida, i que per tant,  obliguen a dotar més quantitats per garantir les 
prestacions futures de jubilació; i per una altra banda, el fet que  algunes inversions no 
han donat el resultat esperat amb motiu de la covid-19, les guardioles dels mutualistes 
podrien tenir una revalorització negativa. Finalment, en el moment de la fusió, aquesta 
revalorització negativa ha estat d’aproximadament el -5%. 
 
La fusió s’ha fet amb un fi de be i així s’informava en les sessions informatives de la 
mútua Premaat. En aquest sentit, i així també s’exposa en l’escrit que han rebut tots els 
mutualistes el passat 14 de gener, un dels avantatges serà el de la millora en la 
participació de beneficis. Hem d’esperar doncs, que es pugui recuperar la merma que 
han sofert les guardioles dels mutualistes.  
 
 
Es podrà fer el seguiment de l’evolució del fons acumulat , al igual que a Premaat, 
a través de l’àrea privada, que aquesta mateixa setmana s’ha informat que ja està apunt.  
No serveixen les dades que teníem amb Premaat i caldrà registrar-se novament. En el 
moment de fer-ho es demanarà NIF, e-mail, contrasenya desitjada i caldrà tenir a mà , 
per tal de corroborar la identitat del mutualista , el numero de compte bancari, del que 
es demanaran els últims cinc dígits. 
 
 
La quota segueix essent el 80% de la quota d’un autònom, que per al 2021 s’ha 
establert en 240’70 euros i porta inclosa la donació a la Fundació, que és voluntària. 
L’import és d,1euro mensual i es destina a ajudes i promoció de la professió i a projectes 
d’investigació mèdica. 
 
En el moment d’escriure aquestes ratlles, heu rebut un nou escrit informant sobre 
l’afectació en 85 euros a la prestació de la seguretat social per als pensionistes que 
comptabilitzen aquesta amb l’activitat com a liberal per compte propi. Comentar-vos que 
això no afecta les quotes , ni tampoc les prestacions de la mutualitat.  Al menys, de 
moment, només es veuen afectats els pensionistes de la seguretat social sempre i quan  
mantinguin una activitat per compte propi a través d’una mutualitat alternativa al regim 
de treballadors autònoms com és el cas d’HNA-PREMAAT 
 
Atentament 
 
MIQUEL JOSEP VENDRELL 
President 
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