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PLANA DOS

Temps de recuperació

Encetem aquests mesos d’estiu, de ca-
lors intenses, d’arribar al mig de la cursa, 
a l’equador de ĺ any i també un temps de 
recuperació de les forces invertides en 
aquest primer trajecte.

Ens agrada mirar enrere i fer balanç del 
que hem fet fins avui i de ben segur que 
és positiu, tot i els entrebancs, dubtes o 
decepcions rebudes, però al meu enten-
dre, sempre és millor mirar endavant, amb 
les rectificacions que calguin per poder 
arribar a aconseguir els nostres objectius 
col·legials, personals i empresarials.

El nostre butlletí és un referent a tot l’Es-
tat, per antiguitat i qualitat i per ser un 
mitjà de cohesió col·legial, d’opinions di-
verses, de coneixement, de divulgació de 
la professió.

Aquest, per a mi, és un camí de fer bro-
llar uns sentiments, unes idees, d’ordenar 
paraules una darrere l’altra que vulguin 
expressar allò que penso, de parar i quan-
tificar realment la importància de la nos-
tra institució, dels nostres col·legiats, de la 
gent a qui servim i de les entitats/instituci-
ons que ens donen la seva confiança any 
rere any, que col·laboren amb nosaltres, 
diria que quasi cada dia hi penso i, com no 
pot ser d’altra manera, també hi treballo.

Fa pocs dies, hem pogut gaudir un cop 
més del dia de la nostra patrona, la fes-
tivitat del Perpetu Socors, d’una forma 
diferent, tal com hem fet en els darrers 
anys, d’una manera desenfadada, que no 
vol dir irrespectuosa, tot al contrari, però 
al cap i a la fi, amb una alta participació de 
col·legiats, d’entitats, de pèrits i, és clar, 
de les peces motores del nostre col·legi, 
dels nostres empleats, que fan que els en-
granatges funcionin i posin l’oli necessari 
perquè res grinyoli. 

Com bé sabeu, no anem a buscar grans 
llocs, ni plats enrevessats, sinó que l’eix 
central volem que sigui la companyonia, 
poder viure unes hores compartint vivèn-
cies, desitjos i poder gaudir intercanviant 
unes hores els nostres parers; això és una 
celebració de la patrona diferent i això fa 
que siguem un col·legi diferent, com mol-
tes altres coses, ni millor ni pitjor, només 
diferent.

Aquestes diferències són les que fan fer 
cada dia un pas endavant en defensa de 
la professió, les que et donen forces per-
què puguis treure hores d’on calgui per 
poder aportar el nostre gra de sorra a la 
nostra institució perquè sigui un xic més 
forta, i es mantingui aliena a futurs incerts 
que puguem tenir.

Realment, el futur sempre és incert, per-
què el desconeixem, però el podem anar 
esculpint i modelant.

Tinc molt clar que sempre que tinguem 
la unitat necessària, com fins al dia d’avui, 
sempre que anem remant tots en la matei-
xa direcció, tot i que segurament discrepa-
rem, encara que tinguem uns punts de vis-
ta molt diferents, seguirem essent aquell 
mirall per a molts altres companys de pro-
fessió d’arreu; potser haurem d’anar bus-
cant nous camins, encara per descobrir, 
comuns, potser hi haurà més corbes, però 
segur que arribarem al nostre objectiu.

Analitzem, descansem i recuperem-nos 
per seguir fent camí i fent COL·LEGI.

Jordi Triola Guillem
President
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Imprès en paper ecològic elaborat 
amb pastes ECF 

i fàbrica certifi cada ISO 9001 i ISO 14001

sumari

Davant del tòpic que la vida passa volant, tornem a tenir la possi-
bilitat de llegir un nou número de la nostra revista. Certament, ja 
ha passat mig any i semblaria que aquesta sensació de rapidesa 
és una constant per a la majoria de nosaltres.

En el conjunt de continguts que trobareu en les pàgines de la 
revista hi sura un concepte: compromís. A la plana dos, el nostre 
president hi fa un seguit de refl exions basades en aquest terme. 
A la informació col·legial, on hi trobem un seguit de notícies que 
refl ecteixen el compromís del nostre col·lectiu tant amb la formació 
inicial com amb la formació contínua. Una fi rma convidada que ens 
convida a tots a comprometre’ns en la lluita per eradicar pràctiques 
i actuacions innobles. El dibuix d’en Fer a tall de reconeixement a 
la fi gura de l’entitat col·laboradora del nostre Col·legi. Compromís 
del nostres col·laboradors habituals en les diferents seccions. I així 
pàgina darrera pàgina.

I parlant de compromís, hi trobareu la informació sobre el Compro-
mís Ètic de l’Assegurança de Salut. Hem començat a treballar-hi i hi 
tenim dipositades moltes esperances. Aquest vol ser un compromís 
del nostre sector envers el consumidor. 

En la línea de tot plegat, els que vam tenir la sort de trobar-nos a 
l’àpat de germanor per celebrar la nostra festa patronal també vam 
constatar aquesta sensació que dèiem al prinicipi. 

Realment,  

Bona lectura i bon estiu!
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Reunió de la Comissió 
Permanent
El divendres 12 d’abril es va re-
unir la Comissió Permanent del 
nostre col·legi. El Compromís 
Ètic de l’Assegurança de Salut, 
l’EIAC i els pròxims actes de for-
mació van ser alguns dels temes 
tractats en aquesta reunió.

Compromís Ètic de 
l’Assegurança de Salut

El Compromís Ètic de l’Assegu-
rança de Salut és una iniciativa del 
nostre Col·legi i vol ser un compro-
mís del sector de les asseguran-
ces, comptant amb la participació 
activa de la més alta representació 
institucional dels professionals 
de la mediació d’assegurances, i 
que busca aquesta participació 
activa de les principals entitats 
asseguradores que operen a Gi-
rona, entitats col·laboradores del 
Col·legi, tots ells, conscients de la 
rellevància que tenen l’ètica i les 
bones pràctiques en el sector de 
l’assegurança.

Existeixen en el mercat algunes 
pràctiques que considerem per-
judiquen l’assegurat i no tenen ca-
buda dins d’un sistema just i ètic. 
És un fet constatat que algunes 
asseguradores exerceixen el seu 
dret a no renovar el contracte o 
realitzen un augment exagerat 
de les seves primes. En ambdues 
situacions la reputació del sector 
es veu greument perjudicada.

Així, el dijous dia 25 d’abril, es 
va celebrar una taula de debat 
per estudiar el contingut d’un 
document on es reflecteixin 
dos compromisos basats en la 

>> Reunió de la Comissió Permanent

>> Primera reunió de la taula de debat sobre el Compromís Ètic de l’Assegurança 
de Salut

bona fe i en el just equilibri dels 
drets i obligacions de les parts; 
sempre en defensa de l’assegurat 
i del consumidor, per no seguir 
aplicant el dret a no renovar el 
contracte ni a augmentar exa-
geradament les primes, sense 
existir una causa justa.

En aquesta taula de debat hi van 
participar, a més de la delegació 
col·legial, els representants de les 
asseguradores Asisa, Vital Seguro, 
DKV, Mútuacat i Fiatc. Aquesta 
primera trobada ha servit per co-
mençar a debatre el document ini-
cial i està prevista una nova reunió, 
a la qual s’espera se sumin altres 

asseguradores que comparteixin 
la mateixa sensibilitat sobre el fet 
que la naturalesa del risc assegurat 
en les assegurances de malaltia i 
assistència sanitària i l’evidència 
que la contractació d’una nova 
pòlissa és més difícil -o impossible- 
i onerosa per a l’assegurat quan 
més avançada sigui la seva edat 
i l’estat de les seves malalties, ja 
que augmenten les possibilitats 
de sinistre, posa de manifest que 
en aquest tipus d’assegurances de 
persones l’anul·lació unilateral del 
contracte o l’augment desmesurat 
de la prima és més lesiva per a l’as-
segurat que per a l’assegurador.
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Crèdit i caució

A més d’un mediador ens pujari-
en els colors si ens preguntessin 
quantes pòlisses de crèdit o 
de caució tenim en cartera. 
Aquests rams d’assegurances 
ha estat gairebé sempre com 
uns rams a part de la resta, 
reservats tradicionalment a 
poques companyies i a agents 
especialitzats. Les seves peculi-
aritats i el fet que poc tinguin a 
veure amb la resta de productes 
asseguradors que mediem pot-
ser han estat la causa que molts 
els hàgim deixat desatesos.

Per tot això, el dia 25 d’abril vam 
dur a terme una conferència 
on un vertader especialista en 
crèdit i caució, José María Mayor 
Civit, del Departament de Reco-
braments de Solunion, després 
d’una exposició tècnica de les 
característiques d’aquests rams, 
ens orientà sobre les possibili-
tats de negoci que tenim i el seu 
potencial de creixement, guiant-
nos cap a quin perfil d’empreses 

>> José María Mayor, ponent de la conferència sobre Crèdit i Caució

ens podem adreçar i de quins 
sectors, a més d’explicar-nos el 
com i de quina manera ho hem 
de fer per poder entrar sense 
por en aquests rams i poder tan-

Assegurances de Salut

Un dels principals objectius de 
les sessions de formació que 
organitzem -més enllà d’assolir 
coneixements tècnics- és que a 
la pràctica, aquestes us siguin 
útils i profitoses en la nostra 
tasca diària d’assessorament 
als clients. En aquest sentit, el 
dia 23 de maig vam dur a terme 
el seminari ‘Assegurances de 
Salut: allò que hem de saber, 
allò que no ens expliquen’.

Amb les intervencions de Joan 
Morales, consultor i formador, 
el qual feu una anàlisi tècnica 
d’alguns aspectes clau, i Anna 
Reinal, actuària i directora Gi-
rona ERSM Insurance Brokers, 
que va explicar el paper del 

car el cercle de l’assegurament 
total de l’empresa.

mediador en la contractació, 
vam posar sobre la taula les 
principals diferències de les 
assegurances de salut que tro-
bem al mercat. A partir d’una 
tasca de dissecció minuciosa 
dels distints productes, es va 
clarificar els sempre diferents 
condicionats generals. Entre 
molts altres aspectes, es va 
traure a la llum fins on arriben 
les cobertures, els serveis o 
tractaments que es garantei-
xen, quines són les exclusions, 
les carències, les limitacions, 
les franquícies, o el tema de 
les pròtesis.

Vam comptar també amb el 
valuós punt de vista i opinió 

del president del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Girona, Dr. 
Josep Vilaplana, que com a 
col·lectiu professional també 
estan estretament involucrats 
i interessats en tenir un paper 
actiu en la defensa de la quali-
tat del sistema sanitari privat.

Tampoc es va deixar sense 
resposta ni anàlisi la guerra de 
preus en què d’uns anys ençà 
han entrat algunes entitats 
gairebé com a únic argument 
de venda, encobrint en canvi 
les lesives clàusules de càlculs 
de renovació de primes, que 
fan que aquestes pòlisses amb 
vocació de vitalícies s’allunyin 
de la mutualització inherent a 
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l’assegurança per convertir-se 
en primes lliures segons l’ús, 
amb increments desmesurats, 
que a la pràctica signifiquen 
l’expulsió de l’assegurat que 
per edat i preexistències ja 
no podrà subscriure cap altra 
pòlissa de salut. En aquest 
sentit Jordi Triola, president del 
nostre Col•legi, va presentar 
el Compromís Ètic de l’Asse-
gurança de Salut, la iniciativa 
que acaba d’endegar la nostra 
institució per aconseguir el 
compromís del sector assegu-
rador per les bones pràctiques 
en aquest ram a fi de trobar 
un just equilibri de drets i obli-
gacions entre asseguradors i 
assegurats.

>> Els alumnes durant l’examen del tercer trimestre

>> Aspecte general del seminari dut a terme el mes de maig

Tercer examen 
trimestral del 
Curs Superior 
d’Assegurances

El dia 19 de juny s’ha realitzat 
el tercer examen trimestral 
corresponent al Curs Superior 
d’Assegurances 2018-2019 -curs 
de formació en matèries finance-
res i d’assegurances privades / 
Certificat Grup A- que el nostre 
Col·legi ha dut a terme durant 
el període octubre-juny, com a 
secció delegada del CECAS. 

Els alumnes s’han examinat de 
temes corresponents als rams 
asseguradors com les assegu-
rances d’automòbils, multiriscos, 
vida i plans de pensions, acci-
dents o salut, i  matèries com la 
llei de mediació, sistemes i pro-
ductes financers o protecció al 
consumidor, entre d’altres.
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>> Assistents al curs sobre l’assegurança d’assistència sanitària

>> Hi som!

L’assegurança 
d’assistència sanitària

Com a continuació al darrer 
seminari on vàrem analitzar els 
diferents productes de Salut que 
trobem avui al mercat i conven-
çuts de la importància d’aquest 
ram en l’actualitat i en el futur, 
el dia 20 de juny vam dur a ter-
me un curs sobre l’assegurança 
d’assistència sanitària, concen-
trat en un sol matí, de la mà de 
tres especialistes en la matèria.

L’objectiu del curs -especialment 
recomanat per als treballadors 
amb tracte directe amb els 
clients- era el de facilitar als 
assistents els coneixements 
adequats per assolir el nivell 
necessari per poder assessorar 
i comercialitzar els diferents 
productes i modalitats d’aquest 
ram. S’hi van estudiar els seus 
fonaments, els aspectes tècnics 
i casos pràctics, les diferents 

modalitats, tant en contractació 
individual com col·lectiva, així 
com la seva fiscalitat.

El curs va comptar com a po-
nents amb Carlos Gómez, di-
rector del departament d’as-

segurances personals, Vanesa 
Herrero, responsable de Salut 
i Prestacions de Catalunya i 
Balears, i José María Soriano, 
director financer i de RRHH, tots 
tres d’Asefa Seguros.

Festa patronal

Coincidint amb la celebració de 
la Verge del Perpetu Socors, pa-
trona dels mediadors d’assegu-
rances, el dia 27 de juny vam dur 

a terme un àpat de germanor. 
Aquesta trobada, de caràcter 
informal, va reunir mediadors 
col·legiats, familiars, treballa-

dors, entitats asseguradores i 
perits. El lloc de celebració fou el 
restaurant Can Bosch de Púbol. 
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mans, igualtat entre homes i do-
nes i protocols de prevenció de 
l’MGF.

La quarta sessió va estar enfo-
cada a l’aproximació psicoemo-
cional.

La cinquena sessió va ser diri-
gida per diferents professionals 
del món sanitari. La primera part, 
per ginecòlegs i metges, que van 
explicar el cos de la dona, con-
seqüències de l’MGF i, sobretot, 
tractament i reconstrucció. A la 
segona part, portada per una lle-
vadora, es van tractar les igual-
tats, els drets sexuals i reproduc-
tius i complicacions obstètriques.

A la sisena i última sessió se’ns 
van ensenyar mètodes de dina-
mització i conducció de grups a 
l’hora de sensibilitzar, el treball 
comunitari. A la tarda, després 
de fer un dinar tots plegats, es 
va fer un taller complementari, a 
càrrec de quatre dones senega-
leses que pertanyen a diferents 
entitats socials, que ens van ex-
plicar com afronten l’MGF des 
del Senegal.

“Nada sucede hasta que algo se 
mueve” A. Einstein

HOMES CONTRA LA MUTILACIÓ 
GENITAL FEMENINA A GIRONA

L’MGF no és un problema ex-
clusiu del gènere femení, sinó 

MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA (MGF) 

Hamadi Ba
Membre fundador de l’associació 
Jokkere Endam

Segons l’OMS la mutilació genital 
femenina (MGF) comprèn tots 
els procediments consistents en 
la resecció parcial o total dels ge-
nitals externs femenins, així com 
altres lesions dels òrgans genitals 
femenins per motius no mèdics.

En la major part dels casos, l’M-
GF la practiquen circumcisores 
tradicionals, que solen tenir al-
tres funcions importants en les 
seves comunitats, com ara l’as-
sistència al part. 

L’MGF és reconeguda internaci-
onalment com una violació dels 
drets humans de les dones i nenes. 
Reflecteix una desigualtat entre els 
sexes molt arrelada, i constitueix 
una forma de discriminació de la 
dona. És practicada gairebé sem-
pre a menors i suposa una violació 
dels drets de l’infant. Així mateix, 
viola els drets a la salut, la segu-
retat i la integritat física, el dret a 
no ser sotmès a tortures i tractes 
cruels, inhumans o degradants, i el 
dret a la vida en casos en què pot 
acabar produint la mort.

Els objectius són varis, com el 
d’evitar sentir plaer sexual, fer 
que les dones puguin arribar ver-
ges al matrimoni i mantinguin la 
castedat després. Les dones no 
sotmeses a aquesta mutilació 
són considerades impures i po-

den arribar a ser rebutjades en 
les cultures on es practica.

REALITZACIÓ DEL CURS

El setembre passat es va iniciar 
un curs de formació per a homes 
de comunitats practicants de la 
mutilació genital femenina amb 
l’objectiu que acabin  sensibilit-
zant altres homes d’aquestes co-
munitats. Es tracta d’una iniciati-
va pionera a l’Estat espanyol diri-
gida per l’entitat Jokkere Endam, 
conjuntament amb professionals 
del grup de treball provincial i 
de les taules de prevenció lo-
cals, i finançada per la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutada-
nia de la Generalitat de Catalu-
nya. Es van fer sis sessions.

En aquestes sessions es va ana-
litzar diferents aspectes. 

A la primera sessió se’ns va fer 
una introducció del que és l’MGF, 
sobre el coneixement de proto-
cols de la Generalitat i el punt de 
vista de la religió.

La segona sessió va ser dirigida 
per GAMS Bèlgica. GAMS Bèlgica 
involucra homes per intentar aca-
bar amb l’MGF i qualsevol altra vi-
olència contra la dona, a més de 
promoure la igualtat de gènere. 
Un dels seus lemes és que aquest 
també és un problema d’homes, 
per això els formen mitjançant la 
metodologia peer to peer (d’igual 
a igual) perquè s’encarreguin de 
sensibilitzar altres homes, experi-
ència que ha donat molt bons 
resultats en termes de prevenció.

La idea de fer el curs per a homes, 
i que siguin aquests els encarre-
gats de sensibilitzar les seves co-
munitats, va sorgir a Bèlgica des 
de l’associació GAMS. Aquesta és 
una organització sense ànim de 
lucre que lluita contra l’MGF des 
de fa més de 20 anys.

La tercera sessió va estar enfo-
cada al marc jurídic, drets hu-

FIRMA CONVIDADA

“Molts dels 
homes que han 
realitzat el curs 

s’adonen per 
primer cop del 

mal que fan a les 
dones i nenes”
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que és un problema de la soci-
etat que demana un important 
treball d’educació i prevenció 
des de les mateixes comunitats 
practicants.

La majoria provenen del Sene-
gal, Gàmbia o Mali, on tradicio-
nalment es practica la mutilació.

Els homes directament o indirec-
tament també hi estan implicats. 
Per això en finalitzar el curs es 
van escollir 12 homes que estan 
en contra d’aquesta pràctica, els 
quals han fet un curs de forma-
ció de 24 hores.

A partir de llavors es començarà 
a dur a terme una campanya per 
sensibilitzar homes provinents 
de països on encara es practica 
l’MGF a través d’activitats que es 
duran a terme arreu de les co-
marques gironines, impartides 
pels homes formats inicialment, 
amb l’objectiu que canviïn de 
mentalitat i conscienciar-los de 
les conseqüències emocionals i 
físiques que té per a les dones, 
així com de les conseqüències 

f

penals que també té per a qui la 
practiqui.

Ja s’han format homes a Cassà 
de la Selva, Flaçà, Lloret de Mar, 
Palamós...

Molts dels homes que han realit-
zat el curs s’adonen per primer 
cop del mal que fan a les dones 
i nenes.

“Val més una família convençuda 
que una família castigada”

El 6 de febrer passat, amb motiu 
del Dia Internacional per a l’Er-
radicació de la Mutilació Genital 
Femenina, vam pensar fer un 
acte reivindicatiu per visibilitzar 
la nostra lluita i solidaritzar-nos 
amb totes les dones i nenes que 
l’han patit.

Arran de tot això, se’ns va dema-
nar d’anar a TV3 a explicar l’ex-
periència personal i del curs.

A Espanya les persones deixen 
de practicar l’MGF principalment 
per la pena de presó. 

La mutilació genital femenina 
està tipificada com a delicte 
de lesions des de 2003 en el 
Codi penal de 1995 (art. 149) i 
castigada amb pena de presó 
de 6 a 12 anys i inhabilitació de 
la pàtria potestat en el cas de 
menors.

Personalment, la formació va te-
nir i té una gran importància ja 
que la veu de l’home té un pes 
important directement o indi-
rectament. El paper de l’home 
en aquestes comunitats és fona-
mental per evitar la mutilació de 
les nenes. Em va agradar molt la 
sessió de la psicologia relaciona-
da amb les emocions, la sessió 
en què se’ns va parlar de la re-
construcció dels òrgans genitals 
femenins de l’Hospital Clínic, les 
campanyes i protocols que hi 
ha des de la Generalitat i a l’Es-
tat, que desconeixia. Estic molt 
orgullós del curs realitzat per a 
homes, ja que encara que hagi 
nascut aquí, és un tema tabú del 
qual no es parla ni se sent parlar. 
Sempre s’ha dit que és cosa de 
dones.
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Segurament en els darrers dies, la 
majoria hem sentit notícies sobre l’ar-
ribada del 5G, és la manera d’anome-
nar la xarxa mòbil de cinquena gene-
ració, que millora l’actual 4G/LTE. 

Per entendre l’evolució de la xarxa 
mòbil, cal anar a l’any 1981 en què 
neix la primera generació, amb canals 
analògics i freqüència modulada. Una 
dècada després, amb l’aparició del 2G 
i el GSM com a protagonista ens per-
met l’enviament dels SMS, fins aquell 
moment, mitjançant el mòbil només 
era possible la comunicació per veu. 
A partir de l’any 2000 es comen-
ça a parlar de la tercera generació i 
l’UMTS per al consum massiu de da-
des i una major velocitat de connexió, 
el 2005 el 3G ens permet, entre altres 
coses, les videotrucades. Finalment el 
2013 veu la llum el 4G, amb la irrup-
ció del consum de música i vídeo en 
reproducció en línia (streaming), apli-
cacions al núvol com els assistents de 
veu, entre altres. Aquesta demanda 
fa que l’arribada del 5G sigui espera-
da per molts. 

Però, quins canvis ens aporta? En 
primer lloc una millora en la veloci-
tat, passant dels 150 Mb per segon 

que tenim amb el 4G als 20 Gb per 
segon que podrem tenir amb el 5G. 
Per altra banda, la latència, és a dir, 
el temps que transcorre entre que 
es dona una ordre i s’executa, té 
un descens considerable que pas-
sa dels 50 mil·lisegons del 4G a es-
tar entre un i cinc mil·lisegons en 
la nova generació. Altres millores 
poden ser el menor consum de ba-
teria dels dispositius i la quantitat 
d’aparells que es podran connectar 
al mateix moment, que multipliquen 
per 100 la capacitat actual.

Un dels avantatges és la facilitat 
d’implantació, fins i tot més fàcil que 
la fibra òptica, fet que podria portar 
de manera més ràpida i senzilla l’in-
ternet d’alta velocitat a zones rurals. 
Si la reducció del temps de resposta 
anunciada és real, podrem obtenir 
una millor seguretat en la conducció 
a distància, sobretot en la conducció 
de maquinària pesada com treballs 
amb excavadores i altres. També 
pot portar un gran benefici en l’àm-
bit de la salut, un exemple; en les 
operacions remotes la reducció de la 
latència pot ser vital. La millora en la 
quantitat d’aparells connectats pot 
fer realitat l’internet de les coses, des 

de ciutats intel·ligents (smart citi-
es), habitatges totalment domò-
tics, seguiment de localització de 
persones i objectes, entre altres. 

Però tot això encara no és una 
realitat, ja que tot just en grans 
ciutats s’han començat a fer pro-
ves pilot, veurem quan tardarem 
a tenir la implantació definitiva a 
tot el territori. 

Per treure el màxim profit de la 
nova generació de xarxa mòbil 
haurem d’adquirir nous terminals 
de telèfons intel·ligents, avui les 
principals companyies ja han co-
mençat a treure al mercat nous 
models que suportin el 5G. 

I el més important de tot és que 
si tenim major connectivitat tam-
bé tenim major vulnerabilitat. 
Veurem com avança tot plegat 
i fins a quin punt ens facilita la 
vida, sense perdre la poca intimi-
tat que ens queda. 

Comissió de Noves Tecnologies

FORMACIÓ

Activitats
FORMACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL 

SETEMBRE 2019
Dijous 19. Jornada “Pool de Corredors: gerèn-
cia de riscos de l’activitat de mediació d’asse-
gurances”. Girona 

OCTUBRE 2019
Dimarts 15. Conferència “El control de la vali-
desa de les clàusules en els contractes d’asse-
gurança”. Girona

NOVEMBRE 2019
Dijous 21. Curs. Tema pendent de confirmació. 
Girona

Aquests actes són vàlids per a la formació contínua 
per a l’exercici de les funcions de les persones que in-
tegren les categories B i C del Reial decret 764/2010, 
d’11 de juny, sobre competència professional, i de la 
Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 que estableixen 
els requisits i principis bàsics dels programes de for-
mació per als mediadors d’assegurances, corredors 
de reassegurances i altres persones que participin 
directament en la mediació de les assegurances i re-
assegurances privades.

CURSOS 

OCTUBRE 2019
Dilluns 7. Inici Curs Superior d’Assegurances 
2019-2020 (Curs de formació en matèries fi-
nanceres i d’assegurances privades – Certificat 
Grup A). Girona.

Aquests curs és vàlid per a l’obtenció del certifi-
cat acreditatiu d’estar en possessió dels coneixe-
ments i aptituds necessaris per exercir l’activitat 
de mediació d’assegurances i de reassegurances 
privades exigit a les persones a què es refereix 
l’article 39.1 de la Llei 26/2006, enquadrades en el 
Grup A, a què es refereix el Reial decret 764/2010, 
d’11 de juny, sobre competència professional, i la 
Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 que establei-
xen els requisits i principis bàsics dels programes 
de formació per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de les 
assegurances i reassegurances privades.

CURSOS MONOGRÀFICS DE  
RECICLATGE PROFESSIONAL 2019-2020
Girona
Cursos monogràfics de reciclatge professional

Aquests cursos són vàlids per a la formació contí-
nua per a l’exercici de les funcions de les persones 
que integren les categories B i C del Reial decret 
764/2010, d’11 de juny, sobre competència profes-
sional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 
que estableixen els requisits i principis bàsics dels 
programes de formació per als mediadors d’asse-
gurances, corredors de reassegurances i altres per-
sones que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.

Noves Tecnologies

QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA 5G?
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pfPEP, EL PÒLISSA / MARIA MEDIADORA
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Els (propers?) canvis en el 
marc legislatiu assegurador

La important recessió econò-
mica viscuda al llarg de prop de 
deu anys ha portat, entre altres 
conseqüències, un procés d’ac-
tualització i modernització de la 
legislació del sistema fi nancer i, 
dins d’aquest, de la institució as-
seguradora.

De fet, en el marc que ens afec-
ta directament, que és el marc 
legislatiu espanyol, hem viscut 
l’aprovació i entrada en vigor de 
la LOSSEAR (Llei 20/2015, de 14 
de juliol), que va suposar la in-
troducció a la Llei de contracte 
d’assegurança (Llei 50/1980, de 
8 d’octubre) d’algunes novetats i 
la incorporació del que la jurispru-
dència havia establert en alguns 
aspectes, així com algunes mo-
difi cacions a la Llei de mediació 
d’assegurances i reassegurances 
privades (Llei 26/2006, de 17 de 
juliol).

Quan semblava que érem a punt 
de veure promulgada la nova Llei 
de distribució d’assegurances, la 
dissolució del Parlament espanyol 
ha suposat una nova aturada i 
veurem si, un cop iniciada la nova 
legislatura, s’allarga poc o molt 
l’aprovació de la nova Llei de dis-
tribució.

Queda, però, pendent l’actualit-
zació de la transcendent Llei de 
contracte d’assegurances. Llei del 
1980 d’una reconeguda qualitat, 
que probablement necessita una 
posada al dia després de quasi 
quaranta anys amb algunes re-
formes puntuals. Potser no cal un 
nou text legal, però sí una revisió i 
actualització de l’articulat.

Aquests aspectes són els que 
es varen treballar al projecte “La 
modernización del Derecho de 

seguros en el marco económico 
actual”. Projecte que es va de-
senvolupar al llarg de tres anys i 
va tenir la seva culminació en el 
congrés celebrat a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) els dies 9 i 10 
novembre de 2017.

El llibre que us presentem recull 
les ponències d’aquell congrés 
degudament adaptades a la seva 
edició en llibre. L’obra, de consul-
ta molt interessant, versa sobre 
els dos aspectes que comentà-
vem que tenim pendents de veu-
re concretats en la nostra legisla-
ció: la regulació de la distribució 
d’assegurances i la regulació de la 
contractació d’assegurances.

Dividida en cinc parts, l’obra co-
mença amb un estudi de dret 
comparat i internacional (no no-
més de caire europeu) sobre la 
contractació d’assegurances, per 
continuar amb una segona part 
dedicada a presentar diferents 
aspectes relacionats amb la distri-
bució d’assegurances. 

A continuació, l’obra presenta 
diferents anàlisis i propostes de 
millora de la Llei de contracte 
d’assegurances vigent, i dedica la 
tercera part a aquelles relaciona-
des amb de la part general de la 
Llei de contracte d’assegurances 
vigent, el títol primer, amb atenció 
especial a la protecció del consu-
midor, la regulació del clausulat 
de la pòlissa i la mora de l’asse-
gurador. La quarta part es dedi-
ca a les assegurances de danys, i 
posa el focus en rams com el de 
responsabilitat civil, el de caució 
i el de transport terrestre. Final-
ment, la cinquena part es dedica 
a les assegurances de persones, 
analitza els aspectes més con-
trovertits de l’assegurança d’as-
sistència sanitària i posa sobre la 
taula aspectes tan importants en 
l’assegurament de les persones 

com són els avenços tecnològics 
i d’informació genètica i la seva 
conjuminació amb els drets fona-
mentals de la persona. 

Recomanem la consulta d’aquest 
llibre, disponible com sempre a 
la biblioteca del nostre col·legi, 
a tota aquella persona que esti-
gui interessada a conèixer com 
evoluciona en el nostre entorn 
internacional la regulació de la 
institució asseguradora en termes 
de contractació i distribució d’as-
segurances, així com en aquells 
aspectes del contracte i dels rams 
d’assegurances que més neces-
siten una nova regulació, donada 
l’evolució social i tecnològica dels 
mercats viscuda en els darrers 
anys i la que encara albirem.

Referència bibliogràfi ca: El con-
trato de seguro y su distribución 
en la encrucijada. Pablo Girgado 
Perandones (Director). Ed. Aran-
zadi S.A.U. Codi ISBN: 978-84-
9177-704-5 

Joan Morales

BIBLIOTECA

EL CONTRATO DE SEGURO 
Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA ENCRUCIJADA

Pablo Girgado Perandones (director)



13 

A cada bugada hi perdem un 
llençol, deia l’àvia.

Aquesta és la impressió que 
queda quan hom revisa els 
comentaris experts que s’han 
anat fent respecte de la modi-
ficació que va introduir la Llei 
20/2015 d’ordenació, supervi-
sió i solvència de les entitats 
asseguradores i reassegurado-
res (LOSSEAR en endavant) 
respecte a l’assegurament 
de les quantitats anticipades 
en l’adquisició “sobre plànol” 
d’habitatges, és a dir, abans de 
confirmar-se la transmissió de 
l’habitatge a l’adquirent.

Un d’aquests experts és Josep 
Maria Mayor Civit, bon amic 
d’aquest Col·legi, professor 
associat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i autor 
d’un excel·lent treball dedicat 
a aquest tema dins del llibre El 
contrato de seguro y su distri-
bución en la encrucijada1, llibre 
del qual també parlem en un 
altre apartat d’aquest butlletí. 
En el citat treball el senyor 
Mayor, a partir de la seva pro-
funda experiència en l’assegu-
rança de caució, la consulta 
d’una àmplia bibliografia i anà-
lisi jurisprudencial, ens presen-
ta les seves reflexions i opini-
ons sobre el que ha represen-
tat el canvi legislatiu introduït 
per la LOSSEAR en la matèria 
esmentada, que ara fem nos-
tres i us presentem resumida-

1  MAYOR CIVIT, José María. El segu-
ro de caución de cantidades antici-
padas tras la entrada en vigor de la 
LOSSEAR. p. 505 a 587 a  “EL con-
trato de seguro y su distribución en 
la encrucijada” (Pablo Girgado Pe-
randones (Director). Ed. Aranzadi 
S.A.U. Codi ISBN: 978-84-9177-704-
5)

ment, convidant-vos a la lectu-
ra d’aquest treball, accessible a 
la biblioteca del nostre Col·legi.
L’entrada en vigor de la LOS-
SEAR va suposar la derogació 
de la Llei 57/1968, sobre la per-
cepció de quantitats anticipa-
des en la construcció i venda 
d’habitatges, i la modificació 
de la Disposició addicional pri-
mera de la Llei 38/1999 d’or-
denació de l’edificació (LOE), 
que és el text legal que des 
d’aquell moment regula l’obli-
gació de garantir els paga-
ments a compte en l’adquisició 
d’habitatges (mitjançant una 
assegurança de caució o un 
aval bancari).

A continuació procurem des-
tacar els principals canvis que 
la modificació legislativa ha 
suposat en aquesta matèria, i 
ens estenem especialment en 
el primer d’ells, donat que pen-
sem, coincidint amb les con-
clusions del senyor Mayor, que 
és el de major rellevància per 
l’afectació en els drets del con-

sumidor.

1. Només hi ha obligació 
de contractar l’asse-
gurança de caució res-
pecte de les quantitats 
lliurades després de 
l’obtenció de la llicèn-
cia d’edificació

Així com a l’article 1 de 
la Llei 57/1968 s’establia 
l’obligació de contrac-
tar la garantia per aquells 
promotors que pretenien 
obtenir lliuraments de 
diners “antes de iniciar la 
construcción o durante la 
misma”, al redactat de la 
Disposició addicional pri-
mera de la LOE (Uno.1.a) 
s’estableix que aquesta 
obligació existeix “desde la 
obtención de la licencia de 
edificación”.

El matís pot passar desaper-
cebut en una primera lectu-
ra, però la transcendència és 

D’INTERÈS

Assegurament de quantitats anticipades...  
una bugada poc profitosa
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important. Amb la legislació 
vigent, el promotor només té 
obligació de contractar l’as-
segurança de caució (o l’aval 
bancari) per aquells paga-
ments “sobre plànol” perce-
buts per habitatges un cop 
hagi obtingut la llicència per 
a la seva edificació.

Per tant ens podem preguntar 
què passa:

•	 Si s’han lliurat unes 
quantitats al promo-
tor abans d’obtinguda 
la llicència d’edificació 
i unes altres després i 
hi ha incompliment per 
part del promotor.

•	 Si el promotor no arri-
ba a obtenir la llicència 
d’edificació i ha rebut 
pagaments a compte.

•	 Si el promotor es decla-
ra o és declarat en situ-
ació de concurs abans 
d’obtenir la llicència 
d’edificació i ha rebut 
pagaments a compte.

Recordem aquí la doctrina 
establerta per la sentència 
del Ple del Tribunal Suprem 
de data 13-09-20132, que 
fou molt rellevant al confir-
mar la sentència de primera 
instància que condemnava 
a l’assegurador d’una as-
segurança de caució a in-
demnitzar aquells que ha-
vien fet pagaments a una 
cooperativa que tan sols 
havia iniciat els treballs de 
compra de terrenys, però 
no havia obtingut (ni mai va 
arribar a obtenir) la llicència 
d’edificació. Sentencies del 
Tribunal Suprem de dates 
posteriors han confirmat 
aquesta doctrina.

Cal dir que a Catalunya i 
a altres comunitats autò-
nomes (Andalusia, Extre-

2 Id. Cendoj 28079119912013100020

madura, Rioja i València) 
regeixen legislacions que 
no permeten que el pro-
motor rebi pagaments a 
compte abans d’obtenir 
la llicència d’edificació. 
Però no és així en d’altres 
comunitats. Observem en 
qualsevol cas una regres-
sió en els drets del consu-
midor amb aquesta modi-
ficació legislativa.

2. Interessos pel retard 
en el lliurament: ja no 
són del 6%

Així com la Llei 57/1968 
quantificava en un 6% 
anual els interessos a abo-
nar en la devolució de les 
quantitats pagades quan 
la construcció no s’iniciï o 
no arribi a bona fi en el ter-
mini pactat, la LOE només 
estableix que seran els in-
teressos legals del diner 
vigents en el moment en 
què es faci la devolució. 
Com bé sabem, en l’actu-

 d

alitat aquests interessos 
són francament inferiors 
al 6%. El legislador no 
preveu una mínima sobre-
penalització de la morosi-
tat com fa en la Llei del 
contracte d’assegurances 
o la Llei 3/2004 de lluita 
contra la morositat en les 
operacions comercials.

Hem destacat aquests dos 
aspectes, tot i que a l’obra 
de referència es fa esment de 
molts altres aspectes de cai-
re menys rellevant. En resum, 
podríem concloure amb l’au-
tor esmentat que en aquest 
cas la derogació d’una llei 
“preconstitucional” (de l’any 
1968) i la seva substitució per 
una nova normativa no ha su-
posat en cap cas una millora 
respecte dels drets del consu-
midor final, i en alguns aspec-
tes sembla que hi hem perdut 
algun llençol.

Joan Morales
Consultor i formador en as-
segurances
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ASSEGUREM-NOS-EN
Qüestions de llengua

En aquesta ocasió comentarem 
breument l’ús del pronoms tònics 
ell, ella, ells, elles i vostè.

ell / ella / ells / elles
Aquests pronoms es fan servir per 
designar persones i, en general, 
no s’utilitzen per designar idees 
abstractes o objectes. Per evitar 
l’ús inadequat d’aquests pronoms 
tònics hi ha diferents alternatives: 
elidir-los, fer servir un pronom 
feble, un nom, un adjectiu... Vegem 
els exemples següents:

Tenia pressa i vaig cridar un taxi, 
però ell no es va aturar. [elidim el 
pronom]

Parlem de les assegurances i de 
què es pot fer amb elles. 
Parlem de les assegurances i de 
què se’n pot fer. [fem servir un 
pronom feble]

Sempre m’ha agradat la mediació, 
m’he dedicat a ella tota la vida. 
Sempre m’ha agradat la mediació, 
m’hi he dedicat tota la vida. [fem 
servir un pronom feble]
Sempre m’ha agradat la mediació, 
m’he dedicat a aquesta activitat
tota la vida. [fem servir un nom]

Us enviem l’acta de l’última 
assemblea del Col·legi, en ella
trobareu la relació de les decisions 
preses.
Us enviem l’acta de l’última 
assemblea del Col·legi, hi trobareu 
la relació de les decisions preses. 
[fem servir un pronom feble]
Us enviem l’acta de l’última 
assemblea del Col·legi. En l’acta 
esmentada trobareu la relació de 
les decisions preses. [fem servir un 
nom i un adjectiu]

vostè

Aquest tractament de cortesia 
mai es col·loca darrere del verb.

Tingui vostè en compte que un 
mediador d’assegurances és qui 
millor l’assessorarà en cas de 
sinistre. 

Recursos

En aquest butlletí hem decidit in-
formar-vos de dos diccionaris re-
cents del TERMCAT que poden 
ser del vostre interès, la Termino-
logia de la visualització de dades, 
que és una temàtica transversal de 
creixent interès, i el Diccionari de 

relacions internacionals, que pot 
ser útil en més d’un àmbit profes-
sional. Tots dos reculls han estat 
elaborats amb el suport del Go-
vern d’Andorra i, a més, en el cas 
del primer, amb la col·laboració 
de la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana del Departament de la 
Presidència i ’empresa OneTan-
dem, i en el cas del segon, amb la 
del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transpa-
rència.

Tots dos diccionaris formen part 
de la col·lecció “Diccionaris en 
Línia” del web del TERMCAT, 
que actualment ofereix més de 
120 títols dedicats a diversos 
àmbits d’especialitat. Es poden 
consultar aquí: www.termcat.cat/
diccionaris-en-linia. 

DIVERSOS

Finalistes 
del Premi Sol 2019
Com ja coneixeu, l’any 1990 el nostre 
col·legi va instaurar el Premi Sol. 

Aquest premi es concedeix a l’entitat, 
organisme o institució d’àmbit nacional 
o internacional que s’hagi destacat per  
la seva tasca d’enfortiment i defen-
sa de la fi gura del mediador col·legiat 
i en les seves relacions amb el nostre 
Col·legi.

Fins al moment han estat guanyadors 
del Premi Sol: CRESA (1990), CAP-
ARAG  (1991), CHASYR (1992), LA 

SUIZA (1993), WINTERTHUR  (1994),  
FIATC (1995 i 2003), GENERALI 
(1996), PLUS ULTRA (1997), VITALI-
CIO (1998), SABADELL GRUP ASSE-
GURADOR (1999 i 2001), SWISS LIFE 
(2002), AGRUPACIÓN DEL CON-
VENIO RC DE CORREDORES A.I.E. 
(2004), CECAS (2005), CONSORCIO 
DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
(2006),  DKV (2007), REALE (2008), 
ASEFA (2009),  MÚTUA DE PRO-
PIETARIS (2010), REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA (2011), LIBERTY (2012),  
AVIVA (2013), MAPFRE (2014), CON-
SEJO GENERAL DE LOS COLEGI-
OS DE MEDIADORES DE SEGUROS 

(2015), ACTUALIDAD ASEGURADO-
RA (2016), ENTITATS COL·LABO-
RADORES 2017 (2017) i DKV (2018). 
L’any 2000 fou declarat desert.

Complint el que s’assenyala a les bases 
del premi publiquem el nom dels fi na-
listes que optaran al Premi Sol 2019.

Aquests són: Axa, Pool Español de 
Riesgos Medioambientales i Consorci 
per a la Normalització Lingüística.

El lliurament tindrà lloc el pròxim 17 
d’octubre, durant l’acte institucional de 
la 45a Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances.

Finalistes Premi Sol 2019




