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PLANA DOS

Encetem una nova dècada

Sí, comença un nou any, però aquest cop és 
més que dir això, encetem una nova dècada.

Amb les festes de Nadal acabades i tot tornant 
a la normalitat, amb moltes de les il·lusions 
aconseguides, amb molts retrobaments fami·
liars i, és clar, de ben segur també amb mol·
tes absències, començarem un nou camí cap a 
nous reptes de cara al futur, personals, profes·
sionals i col·legials, que amb tota seguretat ens 
portaran canvis.

Fa cent anys es parlava dels anys vint com dels 
“feliços anys vint” o també dels “bojos anys 
vint”.

Varen ser anys amb un important creixement 
econòmic, amb prosperitat diria que mundial, 
tot i que es va iniciar als EUA i va arribar una 
mica més tard a Europa.

Varen ser els inicis dels grans moviments mi·
gratoris, tanmateix, en certa manera com ara, 
com si fos una moda que torna, varen aportar 
diferents formes de pensar, de costums, de re·
ligions, de llengües o d’ideals.

També varen començar a néixer, dintre d’un 
benestar diria que desconegut i amb un gran 
optimisme, coses que ara semblen més que 
quotidianes, els cotxes, els telèfons, els elec·
trodomèstics, les vendes a terminis...

I és clar, la música, peça molt important en 
aquest període, el blues, el jazz o el charleston, 
que van marcar aquests dies, acompanyats de 
la llei seca, que va comportar el naixement de 
màfies i gàngsters més que coneguts, com Al 
Capone.

Dit tot això, i pensant en àmbit només col·le·
gial, els meus desitjos de cara a aquest nou 
període són els de mantenir aquesta dinàmica 
amb la velocitat de creuer que es porta, que 

puguem seguir fent els actes formatius com 
fins ara amb qualitat i quantitat, que mantin·
guem el nivell d’exigència que tenim en l’actu·
alitat, que continuem estant al costat del col·
legiat quan ens ho demana, que gaudim de la 
nostra Setmana Mundial i de la nostra patrona, 
segurament amb un estil diferent, en definitiva, 
que seguim fent un col·legi pensant en el seu 
protagonista, el col·legiat i la col·legiada.

No tinc cap dubte que dintre d’aquesta dèca·
da s’imposarà l’EIAC, noves tecnologies a les 
quals caldrà adaptar·se amb certa rapidesa, 
que tindrem canvis amb l’aplicació de la IDD, 
de forma definitiva, que el fet d’anar·nos for·
mant dia a dia serà el que ens diferenciarà d’al·
tres distribuïdors, però sobretot, cal destacar 
el fet d’alternar·ho sempre amb la proximitat 
al client. El nostre principal actiu en els nostres 
negocis.

Aquest any, dintre la tardana Setmana Mundial, 
hem estrenat una sintonia, anomenada Hi som!, 
feta amb l’esperit que la música ens acompanyi 
a la nostra vida i realment es converteixi en la 
banda sonora col·legial.

Amb el positivisme que sempre intento tras·
lladar, evidentment, treballaré i treballarem 
tots perquè aquesta dècada que neix no acabi 
amb un “octubre negre” com el 29, sinó que la 
prosperitat i força col·legial ens pugui durar un 
període el més llarg possible, amb els diferents 
canvis que ens portarà el futur, legislatius, de 
col·legi, de sector i continuar donant respostes 
a l’exigència del client.

Que aquest 2020 que hem iniciat sigui real·
ment la primera pedra d’uns “feliços anys vint”.

Jordi Triola Guillem

President
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sumari

Tanquem l’any amb la feina feta, tant en el pla col·legial com en el 
pla concret de la nostra revista. Un any més hem tornat a omplir 
les pàgines d’informació i consells professionals.

I això és així perquè Col·legi i col·legiats estem en sintonia, en aquell 
punt de just equilibri i harmonia per canalitzar les inquietuds del 
col·lectiu amb la vocació de servei de la institució i que d’aquí se’n 
derivin nombroses realitzacions. I seguim.

Si ens permeteu el joc de paraules, ara també podem dir que estem 
amb sintonia.

Des d’aquest novembre amb la creació de la sintonia Hi som! ens 
podrem identifi car musicalment. Els que éreu a l’acte institucional 
de la darrera Setmana Mundial la vau poder escoltar per primera 
vegada quan es va presentar i la resta ho heu pogut fer a través del 
bàner que fi gura al nostre web corporatiu. A partir d’ara la sentirem 
amb motiu dels actes col·legials.

Un nou número amb un contingut tècnic novament interessant, 
en el qual podreu llegir, també, un article sobre la iniciativa que 
va endegar un oculista jueu polonès fa més de dos·cents anys, 
explicada amb gran entusiasme per la nostra fi rma convidada 
d’aquest trimestre. 

I avall que fa baixada.

Bona lectura i feliç 2020!
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Compromís Ètic de 
l’Assegurança de Salut

El “Compromís Ètic de 
l’Assegurança de Salut” és 
una iniciativa del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de 
Girona i vol ser un compromís 
del sector de les assegurances, 
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 
Girona, 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 que 
perjudiquen l’assegurat i no 
tenen cabuda 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 7 de novembre, 
es va celebrar la segona taula de 
debat ·la primera va tenir lloc el 
passat mes d’abril· per estudiar 
el contingut d’un document on 
es reflecteixen dos compromisos 
basats en la bona fe i en el just 
equilibri dels drets i obligacions 
de les parts, sempre en defensa 
de l’assegurat i del consumidor, 
com són el compromís de 
no rescindir el contracte una 
vegada transcorreguts tres anys 
des de la seva contractació i el 
compromís de no augmentar 
la prima més d’un percentatge 
anual concret, tenint en compte 
l’IPC sanitari i les circumstàncies 

>> Assistents a la segona taula de debat del Compromís Ètic de l’Assegurança de 
Salut

>> Un moment de la reunió de la segona taula de debat 

de l’edat de l’assegurat i l’ús de la 
pòlissa.

En aquesta taula de debat 
·on s’ha palesat la voluntat de 
concretar aquest Compromís 
Ètic de l’Assegurança de 
Salut durant el 2020· han 

participat, a més de la delegació 
col·legial, els representants de 
les asseguradores Asisa, Vital 
Seguro, DKV, Mútuacat, Asefa i 
MGC Mútua.
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>> Ponents de la jornada sobre l’EIAC

>> Assistents a la jornada sobre l’EIAC

>> Acte institucional de la Setmana Mundial 2019

EIAC

Amb el títol ‘EIAC – Gener 2020’ comp·
te enrere, el 21 de novembre vam dur a 
terme una sessió eminentment pràctica 
de l’EIAC, de la mà de dos especialistes 
·assegurador i proveïdor informàtic· 
que es van coordinar per oferir·nos una 
jornada totalment funcional, on ens van 
explicar des de la situació actual quins 
són els passos que hem de seguir per 
poder implementar l’EIAC en els nostres 
despatxos, la seva posada en marxa i 
on es va abordar el funcionament real 
d’aquesta eina, és a dir a nivell d’usuari.

Així, Ricardo García, responsable de mo·
del connectivitat i desenvolupament de 
negoci de distribució i vendes d’AXA, i 
Antonio García, director general de Soft 
QS, en una sessió didàctica i participa·
tiva van ajudar als assistents a encarar 
el repte d’aquest estàndard d’intercanvi 
d’informació entre asseguradores i me·
diadors, que millorarà la productivitat i 
la competitivitat de totes les empreses 
que l’implantin.

45a Setmana Mundial 
del mediador 
d’assegurances

El dimarts 26 de novembre es va 
dur a terme l’acte institucional 
de la 45a Setmana Mundial del 
Mediador d’Assegurances, que 
es va haver d’ajornar el passat 
mes d’octubre arran de la sen·
tencia contra els líders socials i 
polítics de Catalunya. L’esdeve·
niment que organitza el nostre 
Col·legi s’ha vingut celebrant 
ininterrompudament cada any, 
amb un format que combina 
tant el tècnic com l’institucional 
i que compta amb la participació 
de destacats ponents. El darrers 
anys se li ha donat un dinamisme 
especial amb la tematització de 
tota la imatge i dels actes. En·
guany ha estat la música.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

>>  Premi Sol 2019: Josep Armas, director territorial Catalunya 
d’AXA Seguros, rep el guardó de mans del president del nostre 
Col·legi, Jordi Triola 

>>  Santi Carulla fou entrevistat per Jordi Grau

L’acte va començar amb una 
entrevista al mític cantant de 
Los Mustang, banda musical de 
referència durant molts anys, 
Santi Carulla. El conegut pe·
riodista gironí Jordi Grau, fou 
l’encarregat de fer·la sota el 
lema “La banda sonora de tota 
una vida”.

Tot seguit, tingué lloc l’home·
natge als mediadors veterans, 
el lliurament de diplomes als 

alumnes de la darrera edició del 
Curs Superior d’Assegurances, 
a més del lliurament del Premi 
Sol, que enguany arribava a la 
seva trentena edició, guardó de 
caràcter anual, que distingeix 
l’entitat, organisme o institució 
nacional o internacional que 
ha destacat per la seva tasca 
d’enfortiment i defensa de la 
figura del mediador d’asse·
gurances. AXA Seguros fou la 
guanyadora, guardó que recollí 

Josep Armas, director territori·
al Catalunya de l’asseguradora.

Com a fet destacable i rellevant, 
hi hagué la presentació de la 
sintonia del Col·legi “HI SOM!”, 
creada pel músic i compositor, 
Jordi Feliu.

Aquesta setmana es converteix, 
cada any, en un punt de trobada 
on s’hi donen cita els professi·
onals del sector assegurador 

>>  Presentació de la sintonia del Col·legi ‘Hi som!’

>>  Assistents a l’acte institucional
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>>  Un moment de la visita a l’exposició

procedents de diferents punts 
de Catalunya. És una setmana 
que ajuda a transmetre a la 
societat la imatge de servei i 
professionalitat del mediador 

d’assegurances. Un lloc d’inter·
canvi de pensaments, opinions 
professionals, personals i, si més 
no, un lloc per conèixer·nos 
una mica millor, els mediadors 

d’assegurances, les entitats as·
seguradores, els pèrits, i els re·
presentants de la societat civil 
gironina i del món empresarial.

Tocar el color. La 
renovació del pastel

El dimarts dia 10 de desembre, 
un grup de col·legiats gironins 
·convidats per Mapfre, entitat 
col·laboradora del nostre Col·le·
gi· va realitzar una visita privada 
a l’exposició ‘Tocar el color. La 
renovació del pastel’, a la sala d’ex·
posicions de Fundació MAPFRE a 
Barcelona (Casa Garriga Nogués).

Sense ànim exhaustiu, però des 
d’una perspectiva internacional, 
aquesta exposició proposa analitzar 
el lloc del pastel davant la venerable 
pintura a l’oli, així com les raons que 
van portar a diversos artistes dels 
segles XIX i XX a recórrer a aquest 
mitjà i a reivindicar·lo. Articulada 
en 10 seccions cronològiques, la 
mostra posa en relleu els principals 
moments i les màximes figures de el 
renaixement del pastel a la prime·
ra modernitat, un moment que va 
convertir aquesta tècnica en un art 
per mèrit propi.

>> Homenatge als mediadors veterans >>  Lliurament de diplomes als alumnes del Curs Superior 
d’Assegurances 2018·2019
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Em vaig ficar en altres estudis, em vaig 
prometre i l’esperanto va quedar arra·
conat, però per una d’aquelles sorpre·
ses que ens depara la vida, fa uns onze 
anys vaig viatjar a Byalistok, bressol de 
Zamenhof, i en vaig reviure la història i 
moltes de les paraules apreses em va·
ren tornar a la memòria.

De retorn em vaig afanyar a po·
sar·me en contacte amb una asso·
ciació esperantista de Barcelona, 
vaig assistir a un congrés a Almagro 
i m’hi vaig enganxar de nou.

Actualment Internet està ple de pà·
gines d’aprenentatge, de música, de 
vídeos. 

L’ESPERANTO, UNA OPCIÓ

M. Dolors Godoy Rotllens
Professora i poeta en esperanto

L’any 1949, quan tenia 20 anys, el 
meu pare, home del món de les as·
segurances que va fundar a Figueres 
una agència pionera encara vigent, 
coneixia molt bé el meu interès per 
aprendre coses originals i em va po·
sar en contacte amb un amic seu 
que era esperantista.

Aquest amic em va fer descobrir una 
llengua nova, inventada al final del 
1800 per un oculista jueu polonès, 
que pretenia que les nacions, divi·
dides moltes vegades per qüestions 
lingüístiques, arribessin a entendre’s 
parlant una llengua comuna.

No us explicaré aquí les seves peri·
pècies, incomprensions i fins i tot 
persecucions que això li va compor·
tar. El que vull explicar és com de 
meravellós i interessant fou per a mi 
descobrir·la.

No em costà gens entrar·hi. És una 
llengua fàcil d’aprendre, d’una lògica 
aclaparadora i amb moltes arrels lla·
tines, cosa que en facilita l’aprenen·
tatge. Cal remarcar, però, que quan 
hi vols aprofundir cal fer una bona 
immersió lingüística.

No vaig tardar en veure’m capaç de 
posar·me en contacte amb gent de 
tot el món i em vaig inscriure en una 
revista de l’antiga Txecoslovàquia.

Precisament una de les fites que 
s’imposà el seu creador, el Dr. Za·
menhof, anomenat Dr. Esperanto 
(aquest nom vol dir esperança), era 
que tots els països comunistes, molt 
incomunicats amb l’Europa occiden·
tal, es poguessin saltar la barrera idi·
omàtica.

Quina fou la meva sorpresa quan en el 
decurs d’una setmana vaig rebre prop 
de cent postals de Polònia, Hongria, 
Romania, Rússia, la Xina, Mèxic, etc. 
Les guardo totes com un tresor.

FIRMA CONVIDADA

“Quan la vida 
ens ofereix 

possibilitats 
de noves 

experiències 
enriquidores, val 

la pena no deixar-
les passar.”

>> Barcelona, agost de 2019, Congrés SAT Esperanto
En la meva taula coreans, portuguesos, una brasilera i un finlandès.
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El jovent s’hi enganxa perquè és una 
eina ideal per viatjar pel món i trobar 
arreu portes obertes gràcies a les 
ofertes que es troben en les nostres 
guies i en les amistats que fas en les 
diferents trobades. Els Congressos 
de la Joventut, Junularaj Kongresoj, 
tenen cada dia més èxit.

Sols us puc dir que integrar·me en la 
filosofia de vida que és l’esperantis·
me ha estat com rejovenir·me.

Sabíeu que foren esperantistes en 
la pràctica i en l’esperit, entre al·
tres, Tolstoi, Pius X, Tito, Eugeni 
d’Ors, Blas Infante, Mao Tse Tung, 
Pi i Margall, Joan Pau II, Mercè Ro·
doreda... i que ja puja una genera·
ció de mainada esperantistes de 
naixement?

Jo també me’n sento de pràctica i 
esperit: he assistit durant deu anys 

f

seguits a la SES, somera esperanto 
estudado (escola d’estiu d’esperan·
to) que se celebra cada juliol en una 
diferent bella ciutat eslovaca; he 
passat els exàmens de B1, B2 i C1, 
validats per la Unesco; imparteixo 
classes; he intercanviat vivències i 
estades amb amics de Letònia, Su·
ïssa, Alemanya, Anglaterra..., he anat 
a congressos i a França... 

Que quedi clar que no explico tot 
això per posar·me medalles, sinó 
per demostrar que quan la vida ens 
ofereix possibilitats de noves experi·
ències enriquidores que desperten 
la nostra il·lusió i fomenten les rela·
cions humanes, val la pena no dei·
xar·les passar de llarg i anar posant 
vida als anys i no anys a la vida, com 
diu el refrany.

Us he donat abans la pista per sa·
ber els anys que tinc. Ha estat una 

sort trobar aquesta oportunitat en 
aquesta etapa del camí.

Sort, genètica, il·lusió? No ho sé, 
però encara esteu a temps per des·
cobrir, com jo vaig fer un dia, com 
d’especial és el món esperantista.

Imagineu sols una cosa: trobar·nos 
reunides unes 250 persones, des 
del Canadà, baixant cap a Mèxic, 
passant per tot Europa, aterrant en 
alguns països africans, pujar cap al 
Nepal o baixar cap a Austràlia i Nova 
Zelanda i trobar·hi gent que parla 
com nosaltres; que no necessitem 
traductors per intercanviar vivèn·
cies i que ens obren les portes de 
casa seva, tot gràcies a una mateixa 
llengua i imbuïts pel mateix esperit 
de pau i fraternitat. Val la pena fer 
la prova.

>> Nitra (Eslovàquia, SES 2019)
El sopar internacional. A la nostra taula el porró.
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La realitat virtual (VR) és una 
tecnologia que mitjançant 
un visor ens permet submer·
gir·nos en un entorn virtual. És 
un dels grans canvis tecnolò·
gics que viurem a la societat 
els propers anys.

Fent una mica d’història ens 
hem de remuntar a l’any 2012, 
moment en què s’inicia la co·
mercialització de les Oculus 
Rift (primer dispositiu al mer·
cat), als anys noranta hi va 
haver alguna aproximació a la 
idea, però no significativa ni 
destacada.

El 2012 s’inicia una carrera en 
què desenvolupadors de so·
ftware i empreses tecnològi·
ques hi aboquen grans recur·
sos. L’any 2016 fan eclosió i 
apareixen altres models: Sam·
sung Gear VR, Google Cardbo·
ard, Zeiss VR One, Sony Plays·
tation VR i HTC Vive. Avui en 
dia, ha aparegut la segona ge·

neració dels dispositius men·
cionats i n’han sortit de nous: 
Pimax, HP Reverb, Valve Index. 
Alguns lectors trobaran a fal·
tar Google Glass, Hololens... 
Cert, ja que es tracta d’una al·
tra tecnologia, la realitat aug·
mentada (AR).

Així doncs, tenim, per una 
banda, l’AR que mitjançant 
unes ulleres “transparents” ens 
permet veure el nostre entorn, 
però amb informació virtual 
sobreposada a la lent que en·
riqueix la percepció i la inte·
racció amb la realitat. Fa ús de 
sensors de tot tipus: infraro·
jos, GPS, acceleròmetre, sen·
sors òptics... Aquests aparells 
s’usen en l’actualitat en en·
torns empresarials/industrials.

Per altra banda, tenim la VR 
que és la més coneguda gràci·
es als videojocs. Aquesta, mit·
jançant un visor amb una pan·
talla per a cada ull, ens projec·

ta l’aplicació o joc corres·
ponent. També disposa dels 
sensors indicats a l’AR, però 
es complementa amb uns 
comandaments acoblats a 
les mans que permeten re·
plicar els moviments, fins i 
tot dels dits!

Aquestes tecnologies ens 
serveixen per entrenament 
i aprenentatge en situacions 
de risc, sense necessitat que 
la persona hagi d’estar·hi 
exposada, per viatjar virtu·
alment, a nivell científic per 
replicar i mostrar situacions 
o esdeveniments complexos 
amb diferents punts de vis·
ta, etc. Les possibilitats són 
infinites i només la imagina·
ció hi posa el límit.

Us animeu a entrar en una 
nova realitat?!

Comissió de Noves Tecnologies

FORMACIÓ

Activitats

Noves Tecnologies

REALITAT AUGMENTADA I REALITAT VIRTUAL

FORMACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL 

GENER 2020
Dijous 23. Jornada “Ciberriscos, l’amenaça del segle XXI: de la 
realitat a l’assegurament”. Girona 

FEBRER 2020
Dijous 20. Conferència ”El control de la validesa de les clàusules en els 
contractes d’assegurança”. Girona

MARÇ 2020
Dijous 19. Conferència “Les 5 tècniques (gairebé) infal·libles de la neuro·
ciència per a la venda d’assegurances”. Girona

Aquests actes són vàlids per a la formació contínua per a l’exercici de les funci·
ons de les persones que integren 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 reas·
segurances privades.

CURSOS DE RECICLATGE  
PROFESSIONAL

Girona

GENER 2020
Dies 14, 20, 21, 27 i 28. Curs “L’assegurança de Responsabilitat Civil. Què 
hem de conèixer?

ABRIL 2020
Dies 14, 20, 21, 27 i 28. Curs “L’assegurança d’automòbils”

Aquests cursos són vàlids per a la formació contínua 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 professional, i de la Resolució de 
la DGSFP de 18.2.2011 que estableixen els requisits i principis bàsics dels pro·
grames de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reasse·
gurances i altres persones que participin directament en la mediació de les 
assegurances i reassegurances privades.
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Danys per aigua. Qui no els ha 
sofert?

Els que practiquen el ciclisme te·
nen una dita que ve a dir que de 
ciclistes n’hi ha de dues menes, 
els que algun cop han caigut de 
la bicicleta i els que no han anat 
mai en bici.

Doncs de mediadors d’assegu·
rances també n’hi ha de dues 
menes, els que més d’un cop 
s’han trobat amb embolics rela·
cionats amb sinistres de danys 
per aigua a la llar i aquells que 
mai no han fet una assegurança 
de la llar.

I com que la majoria ens trobem 
en el primer grup, no caldrà que 
siguem gaire exhaustius en ex·
posar tota mena de situacions 
que poden donar lloc a confl ic·
tes entre asseguradors, amb as·
seguradors, entre veïns, amb la 
comunitat, etc.

Llegir l’índex del llibre probable·
ment suposarà un gest d’assenti·
ment per part del lector en cada 
un dels títols dels apartats que es 
proposen, donat que hi reconei·
xerà situacions que ha viscut al 
llarg de la seva trajectòria profes·
sional i preguntes a les quals ha 
hagut de cercar resposta en més 
d’una ocasió.

Daños por agua en el seguro del 
hogar
Contenidos de esta publica-
ción:
 Formularios

•  Demanda por daños causados 
por fi ltraciones

•  Modelo general de reclama·
ción por incumplimiento del se·
guro

•  Acción directa del perjudicado 
a la aseguradora del causante de 
los daños

 Preguntas y Respuestas

• ¿Quién puede reclamar?

• ¿Qué plazo hay?

• ¿Reparación o indemnización?

• ¿Cuándo responde el seguro 
de la Comunidad?

• ¿Cuándo responde el seguro 
del propietario?

• ¿Cuáles son las coberturas?

• ¿Puede reclamar la asegurado·
ra del perjudicado al causante?

• Exclusiones de cobertura

• Concurrencia del seguro de la 
vivienda y de la Comunidad

Al llarg del llibre els autors recu·
llen jurisprudència molt interes·
sant que procura facilitar respos·
ta a cada una de les preguntes 
plantejades. La jurisprudència re·
collida prové en la seva totalitat 
d’audiències provincials, de ma·
nera que es tracta de la resolució 
de recursos presentats davant 
l’audiència després d’haver estat 
jutjats en primera instància. És 
lògic que no trobem sentències 
del Tribunal Suprem, atès que a 
aquest alt tribunal no solen arri·
bar litigis d’aquesta mena.

Cada una de les sentències pre·
sentades s’encapçala amb un 
extracte que a la vegada fa d’ín·
dex interactiu del contingut de 
la sentència (avantatges del for·
mat electrònic!). Dins el text de la 
sentència els autors destaquen 
en negreta aquella part que con·
sideren més rellevant en referèn·
cia la pregunta que encapçala el 
capítol del llibre en què ens tro·
bem.

A més, en algunes ocasions, 
abans d’entrar a la jurisprudèn·
cia relacionada amb la pregunta 
plantejada, trobem un apartat 
anomenat Consultas en el qual 
els autors presenten i donen res·

posta a una 
qüestió relaci·
onada amb el 
tema del capí·
tol.

F i n a l m e n t , 
cal destacar 
que en un 
dels apartats, 
el dedicat a 
la pregunta 
“Cuáles son 
las cobertu·
ras” s’inclou 
un article monogràfi c sobre la 
“Cobertura de las compañías de 
seguros del particular y la Comu·
nidad en los casos de responsa·
bilidad civil por daños”. L’autor 
és Vicente Magro Servet, presi·
dent de l’A. P. d’Alacant, i s’estén 
sobre aspectes rellevants com 
l’obligació de la comunitat de dur 
a terme obres de conservació , i 
entra a analitzar especialment la 
concurrència d’asseguradors del 
particular i de la comunitat en la 
cobertura de danys.

En resum, un llibre en el qual els 
mediadors i altres professionals 
de l’assegurança poden trobar 
font d’informació i refl exió per 
afrontar en el seu dia a dia situ·
acions que els sinistres de danys 
per aigua generen en els habitat·
ges que estan assegurats amb la 
seva mediació. Se’l poden estal·
viar els que no fan assegurances 
de la llar ni de comunitats; la res·
ta segur que el trobaran interes·
sant!

Referència bibliogràfi ca:

Daños por agua en el seguro del 
hogar. Departamento Jurídico 
de Sepin Responsabilidad Civil y 
Seguro. Editorial jurídica Sepin. 
2018. Codi ISBN: 978-84-1333-
144-7

Joan Morales

BIBLIOTECA

DAÑOS POR AGUA EN EL SEGURO DEL HOGAR 
Departamento Jurídico de Sepin Responsabilidad Civil y Seguro

Daños por agua en el 
seguro del hogar
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Fa temps que se’n parla. I se’n 
seguirà parlant.

Primer fou el fenomen de les 
bicicletes que, de joguines o 
andròmines esportives, pas·
saren a prendre protagonis·
me com un nou vehicle amb 
ple protagonisme en l’àmbit 
urbà. Vianants i conductors de 
vehicles motoritzats, així com 
els mateixos ciclistes urbans, 
vàrem haver d’aprendre a con·
viure. De fet encara hi som, en 
aquest aprenentatge.

Les bicicletes elèctriques fo·
ren una novetat i animaren 
nous usuaris de les vies públi·
ques a utilitzar aquest mitjà de 
locomoció. Però en poc temps 
s’hi sumaven tota mena de 
vehicles de formes i dissenys. 
Alguns absolutament innova·
dors com els segways i d’altres 
com els patinets elèctrics, que 
recuperen aquella joguina que 
alguns havíem arraconat en la 
nostra memòria dels anys d’in·
fantesa.

Donat que la competència 
sobre la circulació dels ano·
menats vehicles de mobilitat 
personal (VMP) per vies urba·
nes correspon a l’àmbit muni·
cipal, les reglamentacions so·
bre l’ús, les vies per on poden 
circular i en quines condicions 
ho poden fer varien d’un mu·
nicipi a un altre. Tot i que, amb 
un cert optimisme, podem dir 
que a poc a poc es van unifi·
cant els criteris.

Des de l’Administració de l’Es·
tat també s’ha anat avançant 

en aquelles competències que 
li són pròpies, i ben recent·
ment la Direcció General de 
Trànsit ha fet pública la Ins-
trucció 2019/S-149 TV-108, 
que, amb ànim transitori, es·
tableix una sèrie de “criteris 
clarificadors dirigits als usua·
ris d’aquests vehicles, ajunta·
ments i agents de l’autoritat”, 
en espera de la publicació que 
s’anuncia d’una reforma del 
vigent Reglament general de 
vehicles (RD 2822/1998), en 
la qual es preveu que hi hagi 
una definició formal dels VMP 
i les seves diferents categori·
es, amb una clara diferencia·
ció respecte dels ciclomotors 
i motocicletes. Sense perdre 
de vista el Reglament (UE) 
168/2013 sobre l’homologació 
de vehicles de dues o tres ro·
des i els quadricicles.

En aques·
ta instrucció 
s’avança la 
definició pre·
vista en la 
propera mo·
dificació del 
R e g l a m e n t 
general de 
vehicles (RD 
28222/1998).

Tot i el ca·
ràcter transi·
tori d’aques·
ta Instruc·
ció, entenem 
que, a banda 
del que es 
disposa en 
referència a 
la circulació 
per voreres 

i zones de vianants i sobre 
les infraccions relatives a ta·
xes d’alcohol i presència de 
drogues, ús de telèfon mò·
bil, auriculars, enllumenat en 
circulació nocturna i altres 
aspectes que els acosta al 
reglamentat per als ciclistes, 
són d’interès per al sector as·
segurador aquelles referèn·
cies que es fan precisament 
respecte a l’obligació o no 
de contractar l’assegurança 
obligatòria de responsabilitat 
civil en la circulació de vehi·
cles de motor.

Ens recorda l’esmentada Ins·
trucció la pedra de toc fo·
namental: s’exigeix la con-
tractació de l’assegurança 
obligatòria als propietaris 
de vehicles de motor que re-
quereixin autorització admi-

D’INTERÈS

Els VMP i el seu assegurament
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nistrativa per circular (RD 
1507/2008, Art. 1).

Els vehicles que responen a 
la definició de VMP no reque-
reixen aquesta autorització, i 
per tant, no cal la contracta-
ció de l’assegurança obliga-
tòria (atès que les asseguran·
ces o cobertures de RC pri·
vada que el conductor tingui 
contractades probablement hi 
donaran cobertura).

Així doncs, quina és la defini-
ció de VMP?

A l’esmentada Instrucció es 
diu que la modificació del Re·
glament general de vehicles 
definirà els VMP com a “vehi·
cle d’una o més rodes dotat 
d’una única plaça i propulsat 
exclusivament per motors 
elèctrics que poden propor·

cionar al vehicle una velocitat 
màxima per disseny compresa 
entre 6 i 25 km/h”.

La mateixa Instrucció incorpo·
ra alguns aclariments:

•	 El més important és el 
que, citant el Reglament 
(UE) 168/2013, diferencia 
els “cicles de motor” de les 
“bicicletes amb pedaleig 
assistit”:

 » Cicles de motor (subca·
tegoria L 1e·A del Regla·
ment de la UE. Art. 4 i an·
nex I): “...ciclos diseñados 
para funcionar a pedal 
que cuentan con una pro·
pulsión auxiliar cuyo ob·
jetivo principal es ayudar 
al pedaleo, la potencia de 
la propulsión auxiliar se 
interrumpe a una velo·

cidad del vehí·
culo ≤ 25 km/h 
y su potencia 
nominal o neta 
continua máxi-
ma es ≤ 1 000 
W. Los ciclos de 
motor de tres o 
cuatro ruedas 
que cumplan 
los criterios es·
pecíficos de 
s u b c l a s i f i c a ·
ción adiciona·
les descritos 
previamente se 
clasifican como 
e q u i v a l e n t e s 
técn icamente 
a los vehículos 
L1e·A de dos ru·
edas”. No tenen 
la consideració 
de VMP i se’ls 
exigeix auto-
rització admi-
nistrativa per 

 d

circular i assegurança 
obligatòria.

 » Bicicleta amb pedals 
amb pedaleig assistit 
(exclusió de l’art. 2.2.h del 
Reglament a la UE): “...
equipadas con un motor 
eléctrico auxiliar, de po-
tencia nominal continua 
máxima inferior o igual 
a 250 W, cuya potencia 
disminuya progresiva·
mente y que finalmen·
te se interrumpa antes 
de que la velocidad del 
vehículo alcance los 25 
km/h o si el ciclista deja 
de pedalear”. Aquestes 
bicicletes no necessiten 
autorització administra-
tiva per circular ni asse-
gurança obligatòria.

•	 Els vehicles que no po·
den superar els 6 km/h 
tenen la consideració de 
joguines.

•	 No tenen la consideració 
de VMP:

 » Vehicles concebuts per a 
la competició

 » Vehicles per a persones 
amb mobilitat reduïda

 » Vehicles inclosos dins 
l’àmbit del Reglament 
(UE) N2 168/2013 (per 
tant aquests vehicles, 
com ja hem vist en el cas 
dels cicles de motor, ne·
cessiten autorització ad-
ministrativa per circular, 
i assegurança obligatò-
ria)

Joan Morales
Consultor i formador en as·
segurances

Diseñado por Freepik
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ASSEGUREM-NOS-EN
Qüestions de llengua

En un parell d’exemplars d’El 
Butlletí vam veure algunes 
expressions que la nova Gramàtica 
de la llengua catalana ja accepta. 
En aquesta ocasió en presentem 
algunes que no són acceptades i 
per a les quals caldria trobar una 
expressió alternativa. Marcarem 
amb un asterisc (*) les formes no 
acceptades.

*a mida que / a mesura que

La Comissió de Noves Tecnologies 
ens presentarà noves aplicacions 
per optimitzar la nostra feina 
a mesura que apareguin en el 
mercat. [a mida que apareguin]

*a nivell de  

Aquesta locució expressa gradació, 
un grau d’elevació.

Ha arribat a un nivell econòmic alt.

Quan no expressa gradació, hem de 
buscar una forma alternativa com 
ara a escala, en l’esfera, en l’àmbit, 
en l’òrbita, en el camp, en el pla... De 
vegades només cal que l’eliminem o 
utilitzem un adverbi en –ment o les 
preposicions per, per a...

Com podem utilitzar les TIC en 
l’àmbit de la mediació. [a nivell de
la mediació]  

Internament hi ha molt d’interès 
per conèixer la nova Guia tècnica 
de la DGSFP. [A nivell intern hi ha]

*a no ser que / si no és que, tret 
que, llevat que...

Està previst que el 15 de març un 
membre de la Comissió Permanent 
faci una xerrada als alumnes 
d’Administratiu de cicle superior, 
tret que hi hagi exàmens de fi nal 
de trimestre. [a no ser que hi hagi]

*en base a / d’acord amb, basant-
se en, tenint en compte...

El Col·legi ha dissenyat les enquestes 
d’acord amb els objectius que vol 
aconseguir [en base a].

Recursos

El TERMCAT ha publicat el Diccionari 
de comunicació empresarial, la versió 
en línia de l’obra en paper editada 
l’any 1999 per Enciclopèdia Catala·
na amb el suport del Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, la col·labo·
ració de la Universitat Ramon Llull, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i 
el Gremi de Publicitat de Catalunya i 
l’assessorament d’especialistes pro·
cedents de diverses institucions re·
presentatives del sector.

Conté 2.484 termes defi nits en cata·
là i amb els equivalents en castellà i 
en anglès, i sovint també en francès, 
i inclou la terminologia essencial de 
les principals disciplines relacionades 
amb la comunicació interna i exter·
na de les empreses: termes propis 
de la publicitat (efecte bumerang, 

públic objectiu, revisió de marca), 
les relacions públiques (assessoria 
d’imatge, grup de pressió, lobbisme), 
la comunicació corporativa i instituci·
onal (cultura d’empresa, identitat de 
marca, senyalística) i la comunicació 
administrativa i comercial (comunicat 
intern, justifi cant de recepció, quitan-
ça). I, complementàriament, s’hi pot 
trobar terminologia bàsica d’àrees 
que no són específi ques de la comu·
nicació però que hi estan estretament 
relacionades, com ara el màrqueting 
(argumentari, gestió de comandes, 
publitramesa), la psicologia (compor-
tament, motivació, percepció sublimi-
nar), la sociologia (estereotip, grup 
de pertinença, líder d’opinió) o les 
arts gràfi ques (amplada de caràcter, 
cal·ligrama, cos de text). 

Es tracta, doncs, d’una obra molt 
completa que pot ser útil tant als pro·
fessionals vinculats a la comunicació 
de les organitzacions com als do·
cents i estudiants d’aquesta discipli·
na, i també als correctors i traductors 
de textos d’especialitat.

El Diccionari de comunicació em-
presarial forma part de la col·lecció 
“Diccionaris en Línia” del TERMCAT, 
que actualment ofereix més de 140 
títols dedicats a diversos àmbits d’es·
pecialitat. El podeu trobar en aquest 
enllaç: https://www.termcat.cat/es/
diccionaris·en·linia/276. 

DIVERSOS

Calendari
Com cada any el Col·legi ha editat el calendari d’actes, el qual us fou tramés el 
passat mes de desembre. Al calendari s’hi assenyalen la Festa Patronal (27 de 
juny), la 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances (19 al 25 d’octubre),  
així com  els diferents actes de la comissió de formació i reciclatge professional. 
Abans de cada un dels actes, anireu rebent puntualment  la circular·programa 
que completarà totes les dades de l’acte en qüestió.

Per al calendari d’enguany hem utilitzat el paper Splendorgel Avorio de 270 g, 
un producte completament biodegradable i reciclable. Per a la tramesa d’aquest 
calendari, hem prescindit de l’embossat de plàstic i hem triat el retorn al paper, 
un off set blanc ecològic de 90 g.
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