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La renovació de la
pòlissa de RCP per
a la professió

A

quest 2012 s’ha assolit la renovació de la
pòlissa de Responsabilitat Civil Professional per a la professió. Es tracta d’un model
de característiques singulars, únic a Europa,
que s’ha convertit en una assegurança de referència entre el col·lectiu sanitari.
Es remunta als anys setanta, quan el Collegi de Metges de Barcelona contractà la
primera pòlissa de RCP amb Central de
Seguros i, després, l’any 1986, la contractà
amb la companyia asseguradora Winterthur. Posteriorment i, de manera progressiva, s’hi va incorporar el CatSalut l’any
1988 i la resta de Col·legis de Metges de
Catalunya l’any 1993, i va néixer el model
català de Responsabilitat Civil Professional
Sanitària, que es tracta d’un model de contractació conjunta i coordinada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) i el CatSalut.
Això es tradueix en una experiència de
més de 25 anys en reclamacions que ha permès acumular dades importants sobre els
procediments de risc i, alhora, mitjançant
l’estudi de dades actualitzades d’evolució de
sinistres, desenvolupar una intensa tasca de
formació i prevenció, publicant guies de formació periòdica i elaborant recomanacions
en matèria de seguretat clínica i praxi basades en l’evidència cientíﬁca. Es tracta d’un
model molt beneﬁciós per al metge, l’administració sanitària i els usuaris d’aquesta.
Té la singularitat de ser una pòlissa pròpia,
d’adhesió voluntària, que ofereix assessorament individual i personalitzat al metge
reclamat i que gestiona de forma directa el
Servei de Responsabilitat Professional del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. El Servei està dotat d’advocats especialitzats en temes de praxi mèdica, amb una
àmplia xarxa pericial que inclou els especialistes més destacats en cada matèria i amb
una comissió integrada per metges, advocats
i representants de la companyia que decideix
en última instància en cada sinistre, sempre
de forma beneﬁciosa per al metge. Es tracta
de la principal assegurança de responsabilitat professional de Catalunya i consta actualment de prop de 25.000 assegurats.

Millora de les prescripcions tècniques
La nova pòlissa de RCP ha estat adjudicada
a la companyia asseguradora Zurich amb
una coassegurança de SegurCaixa, mitjançant concurs públic i respectant així les màximes de transparència i seguretat jurídica.
Preveu una cobertura de quatre anys amb
pròrroga de dos més i ha anat acompanyada de grans millores, entre les quals la de
les prescripcions tècniques, com l’augment
en la quantia per sinistre de 1.000.000 €,
incorporació dels perjudicis purs o danys
patrimonials primaris (privació directa
d’algun dret per error professional sense
dany), ampliació de cobertura a tot tipus de
peritatges, cobertura de pacients sotmesos
a assajos clínics, recerca biomèdica, teràpies
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> Paral·lelament a les millores de les
prescripcions tècniques, s’ha aconseguit
una important reducció del 30% en
les primes que els metges satisfan
trimestralment, que passen de 138,18
a 98 €/trimestre en la prima estàndard
i de 109 a 78 €/trimestre per als MIR
i els metges de família amb dedicació
exclusiva a la sanitat pública

Reducció d’un 30% en les primes
Paral·lelament a les millores de les prescripcions tècniques, s’ha aconseguit una
important reducció del 30% en les primes
que els metges satisfan trimestralment, que
passen de 138,18 a 98 €/trimestre en la prima estàndard i de 109 a 78 €/trimestre per
als MIR i els metges de família amb dedicació exclusiva a la sanitat pública.
En conclusió, som davant d’un model que
cobreix de forma òptima i eﬁcaç les necessitats asseguradores del risc de responsabilitat
civil professional dels metges del CCMC i
que dóna resposta a les preocupacions en
matèria de seguretat clínica, tant dels professionals com dels pacients. Un model que
proporciona una defensa individualitzada
que evita possibles conﬂictes d’interessos
amb altres implicats, una gestió directa que
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avançades o ús compassiu de medicaments,
sempre en excés de les cobertures obligatòries d’assegurances que la legislació vigent
determina. Ofereix una ampliació de la
prestació econòmica referent a la inhabilitació professional de 24 a 30 mesos i ﬁns a
3.800 €/mes, sempre que es justiﬁquin els
ingressos anteriors. També inclou una cobertura per estades temporals en tot el territori espanyol i en tot el món (excepte els
EUA i el Canadà), amb prèvia autorització
de la companyia asseguradora.
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permet obtenir
suport morall i psicològic
en
b
l
un moment gens agradable, i que disposa
dels professionals més especialitzats en la
matèria i amb les garanties més àmplies per
evitar situacions de descobertura.
1. Acte de presentació de la nova pòlissa de RCP al
Col·legi de Metges de Barcelona, gener de 2013.
2. Informació sobre la pòlissa de RCP publicada al
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