
 

 
 
 
 

Estimats associats d’Arquitectes per l'Arquitectura: 

 

 

Ara ja fa més d'un any que la Associació ens va recomenar com a una de les opcions d'Assegurança de 

Responsabilitat Civil millor que Asemas. Des de llavors són molts els companys que s'han canviat 

a Catalana Occidente a partir dels acords que té Global Finanz com a correduria. Hi ha de tot 

tipus d'associats, d'àmbit individual, societats unipersonals, societats amb dos o tres tècnics i 

grans societats amb més de deu tècnics. 

 

Podeu preguntar als vostres companys l'experiència i valorar‐la vosaltres mateixos. Ja hem 

pagat de més durant molts anys per continuar fent‐ho ara. El mercat s'ha obert, és competitiu i 

nosaltres tenim les millors opcions. 

 

Os recordem les principals caracterítiques de les nostres pòlisses de Responsabilitat Civil per 

Arquitectes: 

 

 1. Retroactivitat il.limitada de tota l’obra anterior 

2. Cotització de la pòlissa per facturació 

3. Es poden tenir cobertures altes amb facturacions baixes 

4. Les societats només han de fer una única pòlissa a on s'adhereixen tots els tècnics 

(arquitectes superiors i tècnics) i treballadors de la mateixa. Aquesta pòlissa 

cubreix tant a la Societat com a qualsevol dels tècnics i socis 

5. No existeix el DRO ni el COMPLEMENTARI per obra, ni cap tipus d'adicional per 

qualsevol tipus de treball 

6. No és necessari comunicar l'inici ni l'encàrrec de cada treball que es fa 

7. S'asseguren obres anteriors encara que no tinguin el DRO d'Asemas o el 

COMPLEMENTARI de Musaat 

8. No és necessari visar treballs al Col.legi per que estiguin assegurats si així ho indica 

el Municipi. 

9. Facilitats per la jubilació o fi d'activitat, especialment en societats. I fins un 75% 

menys en el càlcul individual en relació a Asemas 

10. Existeix una pòlissa mínima per facturacions iguals o menors de 50.000€ 

11. Es pot escollir franquicia (0€, 900€, 3.000€, 10% de la reclamació) el que pot 

significar estalvis importants en la prima 

12. Disposició del total de la cobertura per qualsevol reclamació que arribi i per tantes 

com es puguin tenir en un any 

13. Cobertura mundial excepte Usa i Canadà 

14. Asemas està reclamant DROs de Projectes no construïts, és possible que Musaat 

comenci a fer‐ho amb Complementaris d'Obra també 

15. Firmar els projectes individualment i facturar les feïnes a una societat que NO està 

assegurada és un important risc ja que la reclamació pot arribar únicament a nom 

de la societat i no de l'individu assegurat, i aquella NO queda coberta 

16. Arquitectes per la Arquitectura (AA) ens recomana com una de les millors opcions enlloc d'Asemas 

 

Quedem a la vostra disposició per explicar‐vos tots els detalls necessaris per fer el canvi a millor. 

Persona de contacte:  Xavi Garcia, arquitecte  647 43 68 00 xavi.garcia@globalfinanz.es 

 

En aquest link podeu fer una simulació de la vostra pòlissa: 

 

       http://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-seguro-responsabilidad-civil-profesional-

arquitectos-aparejadores-tasadores.htm 
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