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PLANA DOS

Transformar la  
incertesa en esperança

Quan escric aquesta plana dos penso que es-
tem en una situació molt delicada, tant em-
presarialment com personalment, per molts 
motius, però sobretot per les persones que 
tenen nom i cognoms, i algun de més cone-
gut, que ens han deixat en aquest maleït 
període que estem vivint, per culpa del CO-
VID-19. Un record per a tots.

Dit això, i com a primer número d’El Butlletí 
de l’any, amb una nova llei de distribució 
aparcada sine die, amb un confinament de fa 
quasi un mes, les sensacions que ens arriben 
a tots són de les dificultats de les famílies 
per seguir tirant endavant i de l’empresariat 
per fer front a les seves obligacions tant amb 
els treballadors com amb els proveïdors, 
nosaltres inclosos, i amb la poca sensibilitat 
política per poder ajudar, només ajudar!, a 
totes aquestes famílies i a aquests petits 
empresaris que fan que el nostre teixit 
econòmic rutlli com ho ha fet sempre.

El meu parer és que els mediadors ho tenim 
bastant clar, per no dir molt clar, donant pri-
oritat absoluta a la proximitat amb els clients, 
oferint ajut i servei més que mai, com sempre 
fem, però aquest cop ha de ser de qualitat 
màxima.

A aquest objectiu, és clar, ens hi ha d’aju-
dar tot el sector, però sobretot, els nostres 
partners, les entitats asseguradores, per es-
tar també molt a prop dels seus clients, els 
mediadors professionals, adaptant-se a les 
circumstàncies, com fem i hem anat fent i de 
ben segur anirem fent durant aquest dies.

I també, el Col·legi, buscant la proximitat en 
tot moment, a vegades el que tens al teu can-
tó està molt lluny, en canvi, aquell que està 
a molta distància, a quilòmetres, el sents a 
prop.

Això és el que hem d’aconseguir en aquests 
moments, proximitat de les asseguradores,  
dels mediadors, dels col·legis, de les insti-
tucions i, evidentment, calen ajuts immedi-
ats, econòmics, per part de tots els governs, 
ajornament d’impostos, de pagament d’au-
tònoms, de línies de crèdits tous, però no al 
maig, ARA.

Tots tenim clar que aquest malson s’acaba-
rà en un moment o altre, però el sotrac que 
haurem patit famílies i el teixit empresarial 
serà greu, i una vegada controlada la pandè-
mia haurem de tenir cura que aquestes aju-
des “polítiques” segueixin a les proposades 
per tot el sector per poder sortir amb tota la 
celeritat possible d’aquest forat negre.

A vegades he parlat de la capacitat d’adap-
tació que tenim la mediació i també el sec-
tor assegurador i és d’agrair que avui dia no 
conec cap entitat asseguradora que s’hagi 
plantejat fer un ERTO, i això cal que tothom 
ho sàpiga, que conegui la fortalesa del nos-
tre sector, un sector considerat ESSENCIAL, i 
que la població en general cregui més en no-
saltres i que siguem capaços de traslladar-ho 
correctament, a diferència de com es va fer 
durant la crisi del 2008.

Tal com hem anat informant dia a dia des de 
les xarxes socials col·legials, tots nosaltres 
volem ser part de la solució!, i per això tre-
ballem plegats.

Molta força!

Jordi Triola Guillem

President
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Hi som! 

Ara fa uns quants anys, quan vam acordar canviar la nostra imatge 
corporativa, vam tenir clar que al nostre logotip, com a element 
principal de la identitat gràfica de la nostra marca, hi havíem de 
col·locar un lema.

Els professionals del disseny van fer una gran feina, com hi ha món! 
Crec que avui la immensa majoria coincidim a pensar que el logo 
del nostre Col·legi fa patxoca.

Ara bé, el lema el vam decidir nosaltres. Al costat de lemes com 
“Just do it”, “Open hapiness”, “I’m lovin’ it” o “Think different”, una 
persona que coneixeu molt bé i que ens coneix molt bé a tots nosal-
tres ja ens tenia a punt una opció que ens identificava. L’explicació 
del perquè fou contundent i passional. Tots vam coincidir: “Hi som!”

Perquè el Col·legi i els col·legiats que l’integren, “Hi som!” El Col·legi 
hi és per donar servei als col·legiats. Els col·legiats hi són per donar 
servei als clients. 

I la nostra revista també hi és. Aquesta vegada, per primer cop, 
només en format digital. Les circumstàncies ho han volgut així.

Pareu atenció al seu contingut, com sempre. Si de cas, un parell de 
qüestions especials. La Firma convidada, que potser a uns quants 
us descobrirà una història que desconeixeu amb aquest detall. I 
la secció Biblioteca on us presentem un veritable best seller del 
nostre sector. 

Darrerament fou pel temporal Glòria i ara per la maleïda pandèmia, 
els col·legiats sou al costat dels vostres clients i el Col·legi és al 
vostre costat, fent pinya, més que mai. Ens en sortirem.

Bona lectura i molta força!
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Ciberriscos, l’amenaça 
del segle XXI

Hi ha riscos que percebem fàcil-
ment i en som conscients, podem 
prendre mesures per intentar 
evitar-los i, a més, podem tras-
lladar-los a una asseguradora 
perquè en cas que es produeixin, 
ens rescabalin de les pèrdues. 
Molt més perillosos són els riscos 
que no percebem, els que ni tan 
sols ens adonem que existeixen, 
ja que no actuem per prevenir-los 
i encara menys per assegurar-los, 
són les amenaces invisibles del 
segle XXI que han arribat per 
quedar-se, són els ciberatacs.

Prendre consciència que existei-
xen aquests riscos és el primer 
pas que cal fer a les pimes, la 
majoria de les quals gairebé els 
desconeixen o creuen que són 
amenaces només per a les grans 
empreses, quan justament és al 
contrari. L’objectiu preferit dels 
hackers són les petites i mitjanes 
empreses, precisament perquè la 
majoria no estan ben protegides 
i són una presa molt més fàcil. 
També hi ha la creença que un 
ciberatac no deixa de ser com 
una mena de virus, que com a 

>> Mesa de ponents

>> Moment d’una de les classes

molt ens bloquejarà els sistemes 
informàtics un parell de dies, quan 
en realitat les conseqüències solen 
ser molt més greus: extorsió, xan-
tatge, amenaces… Com a mostra 
només us cal una dada: el 60 % de 
les petites i mitjanes empreses que 
han sofert atacs informàtics s’han 
vist obligades a tancar!

Així, el dijous 23 de gener vam 
dur a terme un jornada amb dues 
parts, la primera amb un dels 

L’assegurança de responsabilitat civil

El dilluns 14 de gener va començar el curs ‘L’assegu-
rança de responsabilitat civil. Què hem de conèixer?’. 
Aquest curs de reciclatge professional està adreçat 
a mediadors d’assegurances, els seus empleats i col-
laboradors que volen conèixer els fonaments jurídics 
i tècnics de l’assegurança de responsabilitat civil, 
una de les peces bàsiques per fonamentar l’asses-
sorament que aquests professionals presten als seus 
clients. S’hi analitzen casos pràctics i jurisprudència.

El curs, amb un total de 15 hores lectives, es va 
desenvolupar en cinc sessions, i comptà amb 18 
alumnes matriculats. El professor fou Joan Morales, 
consultor i formador en assegurances.

millors especialistes en l’àmbit de 
tot l’Estat, Bruno Pérez -perit judi-
cial, informàtic forense i expert en 
ciberseguretat- que ens va posar 
al dia de la realitat actual de les 
ciberamenaces, i en la segona 
part vam abordar amb Elsa Aleu 
-Senior Specialties Underwriter de 
Zurich Seguros- com protegir-nos 
d’aquests riscos des del punt de 
vista assegurador analitzant ga-
ranties i cobertures.
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>> Guanyadors del concurs de dibuix 2019 i el 
president del nostre Col·legi

Lliurament de premis del Concurs de dibuix

El 28 de gener va tenir lloc a la nostra seu col·legial el lliurament 
de premis als guanyadors del Concurs de Dibuix de Nadal 2019.

Els dibuixos d’aquest concurs -dirigit a nens i nenes de fins a 12 
anys, separats en tres categories segons l’edat- havien d’unir 
els símbols Ad’a i Cd’a, que identifiquen els col·legiats catalans, 
amb les tradicions nadalenques. Els dibuixos guanyadors es van 
utilitzar per confeccionar la felicitació de Nadal que el Col·legi 
va enviar als seus col·legiats i al sector assegurador.

Els guanyadors del concurs 2019 van ser Clàudia Campmany, 
Èric Alguacil i Marina Camps.

Beques d’estudi ASEFA

Un any més, el nostre Col·legi va rebre de l’entitat Asefa 
Seguros una dotació econòmica destinada a premiar, 
mitjançant unes beques d’estudi, a aquells alumnes del 
Curs Superior d’Assegurances que fossin mereixedors 
d’aquesta distinció d’acord amb les bases de concessió.

Així, el 17 de febrer va tenir lloc a la nostra seu col·legial 
l’acte de lliurament de les beques d’estudi, en la seva di-
vuitena edició. A més dels tres alumnes que van rebre la 
beca, van ser-hi presents diversos representants de l’en-
titat, amb Maria Magdalena Dalmau, directora Delegació 
Nord-est, al capdavant, així com una delegació del Col·legi 
de Girona, encapçalada pel nostre president Jordi Triola.

Les beques van ser concedides als alumnes José Félix 
Rodríguez, Ferran Sacrest i Cristina Masgrau del Curs 
Superior d’Assegurances 2018-2019.

>>  Alumnes, Asefa i Col·legi

El Departament d’Educació i el sector assegurador impulsen la formació

El conveni ha estat signat pel 
Departament d’Educació amb 
la Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reasegurado-
ras (UNESPA), la Asociación 
Española de Corredurías de 
Seguros (ADECOSE), els res-
pectius Col·legis de Mediadors 
d’Assegurances de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona, la 
Fundació Auditorium i el Col·le-
gi d’Actuaris de Catalunya.

L’objectiu és impulsar la formació 
i la qualificació dels professionals 
del sector de les assegurances 
per adequar-la a les necessitats 
de les diferents entitats i pro-
moure l’FP dual. El conveni refor-
ça la promoció del cicle formatiu 
de grau superior d’Administració 
i finances –orientat a l’àmbit de 
la gestió d’assegurances- en 
tots els instituts dependents del 
Departament que l’imparteixen.

El 18 de febrer es va presentar 
un conveni de col·laboració 
signat pel Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Cata-
lunya i per les associacions re-
presentatives de la indústria de 
les assegurances a Catalunya. 
L’objectiu és adequar les com-
petències professionals dels 
estudiants perquè puguin tre-
ballar per a una asseguradora 
o un mediador d’assegurances.



6 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

>>  Signants del conveni per a la formació professional dual

Aquest programa d’FP dual en la 
gestió d’assegurances s’impar-
teix actualment en tres instituts. 
El conveni permetrà establir nous 
acords de col·laboració especí-
fics amb asseguradores, empre-
ses, col·legiats i demés associats 
de les organitzacions signants, 
per continuar expandint aquest 
cicle d’FP orientat a l’àmbit de la 
gestió d’assegurances en moda-
litat dual.

L’objectiu final és millorar la in-
serció laboral dels professionals 
i futurs professionals del sector i 
satisfer la demanda de personal 
qualificat amb coneixements 
d’assegurances. El 85% dels 
alumnes de la primera promoció 
d’aquest cicle va rebre una oferta 
laboral de les empreses i corre-
dories d’assegurances, on van 
realitzar la formació dual.

El Departament informarà als 
instituts de la seva titularitat, que 

imparteixen el 
cicle formatiu 
de grau superi-
or Administra-
ció i finances, 
sobre les dife-
rents actuaci-
ons previstes 
en el conveni. 
A ix í  mate ix , 
organitzarà la 
xarxa d’insti-
tuts per desen-
volupar aquestes actuacions, i 
informarà, orientarà i assessorarà 
les entitats associades o col·le-
giades sobre els tràmits que 
hauran de dur a terme sobre la 
formació en alternança dual.

Per la seva banda, les entitats 
col·laboradores es comprome-
ten, entre d’altres compromisos, 
a informar i orientar als seus 
associats o col·legiats sobre les 
competències professionals del 
cicle formatiu de grau superior 

Administració i finances espe-
cialitat en assegurances. També 
facilitaran experts en determi-
nades activitats formatives que 
s’acordin, i promouran la partici-
pació d’aquestes entitats en les 
activitats i projectes dels instituts 
que imparteixen el cicle formatiu.

Aquest conveni estarà en vigor 
fins el 31 de desembre de 2023, 
amb possibilitat d’una pròrroga 
màxima de quatre anys.

El control de la validesa de les clàusules

també en defensa ferma dels 
consumidors en els contractes 
d’assegurança. A l’Estat espanyol 
ho hem vist sobretot a partir de 
les sentències en l’àmbit bancari 
sobre les clàusules sòl, en la nova 
legislació hipotecària molt més 
garantista en defensa del client, 
però encara no s’ha traslladat 
cap legislació al contracte d’as-
segurança. Amb el Congrés de 
Diputats aturat tant de temps i 
amb la lentitud que caracteritza 
aquest Estat per adaptar nor-
mes europees, encara estem 
pendents de pròximes novetats 
legislatives en aquest sentit.

Com és aquesta jurisprudència 
europea en els conflictes amb 
els contractes d’assegurança?

Quin és el futur que s’albira?

Com poden canviar els 
contractes d’assegu-
rança en el futur?

Com podem defensar men-
trestant l’assegurat?

Com haurem d’adaptar els 
mediadors la nostra tasca 
d’assessorament previ?

Així, de la mà de la Dra. Elena 
Boet -professora Titular de Dret 
Mercantil de la Universitat de 
Girona i Magistrada Suplent de 
l’Audiència Provincial de Bar-
celona- el dia 20 de febrer vam 
reflexionar sobre tot això i ens 
va posar al dia de l’actualitat 

Com tots sabeu, un contracte 
d’assegurança és un contracte 
d’adhesió, tot i que el signen dues 
parts, asseguradora i prenedor, 
és l’asseguradora qui l’ha redac-
tat i el client tan sols el pot accep-
tar, s’hi adhereix, però no el pot 
modificar ni negociar. En molts 
casos desconeixent el contingut 
del que signa, l’anomenada lletra 
petita, massa sovint farcida de 
clàusules limitatives o abusives 
que semblen pervertir el sentit 
original de la garantia sol·licitada.

Arran de la Directiva 93/13/CEE 
del Consell, de 5 de abril, so-
bre les clàusules abusives en el 
contractes amb consumidors, la 
jurisprudència, sobretot europea, 
s’està movent i s’ha despertat 
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>>  Aspecte de la conferència del mes de febrer

>>  Participació del nostre Col·legi en 
el programa EFEC

>>  Assemblea General Ordinària

jurídica europea, de la jurisprudència 
i de les tendències en aquest àmbit. 
Es van aclarir molts conceptes rela-
cionats amb els contractes d’assegu-
rança i vam aprendre a diferenciar els 
distints tipus de clàusules: abusives, 
lesives, limitatives, sorpresives… i les 
seves conseqüències jurídiques.

N’estàs segur?

El nostre Col·legi enguany ha començat a participar en el programa 
d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) de l’Insti-
tut d’Estudis Financers, concretament en el taller “N’estàs segur?”, 
on s’explica de què ens protegeixen les assegurances i quines són 
obligatòries.

El dia 20 de febrer, Antoni Godoy, expresident de la nostra institució, 
va dur a terme aquest taller -adreçat als alumnes de 4t d’ESO- al 
Col·legi Pompeu Fabra de Salt, i l’11 de març, Joan Nogué, membre 
de la Comissió Permanent, va dur a terme aquest taller -dirigit als 
alumnes d’Optativa Empreneduria- al centre educatiu Institut Narcís 
Xifra i Masmitjà, de Girona.

“Compromís amb els col·legiats, el sector i la societat”

Triola, en la seva 
intervenció, va ma-
nifestar que “l’any 
passat parlava de 
professional itat , 
fortalesa col·legi-
al i econòmica, i 
d ’ètica , concep-
tes  que ma i  es 
deixaran de ban-
da”, destacant “el 
compromís amb 
els col·legiats, el 
sector i la societat, 
que demostra dia 
a dia el Col·legi de 
Girona “. Finalment, va assenya-
lar que “continuarem construint 
el futur seguint les mateixes 
premisses amb què hem treba-
llat fins el dia d’avui, perquè el 

El nostre Col·legi va celebrar el 
passat 5 de març l’Assemblea 
General Ordinària, en la qual es 
va presentar la Memòria d’Acti-
vitats 2019 a més de l’aprovació 
de l’estat de comptes 2019 i del 
pressupost d’ingressos i des-
peses per a 2020. Així mateix, 
s’informà de la convocatòria 
d’eleccions per a la renovació 
de la Junta de Govern.

Jordi Triola, president del Col·le-
gi, en el seu informe, va realitzar 
un complet balanç de l’exercici 
i va agrair a tots els membres 
de la Junta de Govern, Comis-
sió Permanent, comissions de 
treball, gerència i secretaria 
administrativa la seva dedicació 
i encert en el treball realitzat.

que funciona no cal canviar-ho, 
només adaptar-ho” i que “ho 
farem amb il·lusió, força, com-
petència i compromís”.
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el qual no veien cap obstacle al fet 
“que les facultats de desenvolupa-
ment normatiu i, sobretot, d’execu-
ció relatives als mediadors d’asse-
gurances que actuen en diverses 
comunitats autònomes no puguin 
ser atribuïdes a una d’elles en exclu-
siva” atenent al domicili social.

En aquest sentit, el Govern va apro-
fitar l’avinentesa per aprovar el De-
cret 347/1995, de 28 de desembre, 
d’assumpció de competències sobre 
mediació en l’assegurança privada i 
implementar els recursos materials 
i humans finançats, parcialment, en 
virtut d’un acord de la Comissió Mix-
ta de Transferències. 

Recordo la negociació amb l’Estat. 
Era un dia fred de setembre de 1998, 
en una sala règia del vuitcentista 
Palacio del Marqués de Villamejor. 
Estàvem asseguts en una taula im-
mensa: a una banda, els tres repre-
sentants de la Generalitat i, a l’altra, 
una vintena d’alts funcionaris de di-
versos ministeris, advocats de l’Estat 
i membres de la Intervenció General. 
Mesos després, l’Estat promulga-
va el Reial decret 2229/1998, sobre 
traspàs de funcions i serveis de l’Ad-
ministració General de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya, segons el 
qual se’ls obligava a lliurar-nos do-
cumentació, expedients, funcions i 

25 ANYS DE RELACIÓ

Xavier Erbàs
Subdirector general d’Entitats Asse-
guradores i Mediadors

Només començar el 2020, Josep 
Maria Torras, per encàrrec de Jordi 
Triola, em va recordar que enguany 
farà un quart de segle que la Gene-
ralitat va assumir les competències 
sobre mediació en l’assegurança 
privada i, alhora, em va convidar a 
compartir amb vosaltres la histò-
ria de com es va gestar aquella as-
sumpció de competències. 

Corria l’any 1992, i l’Estat promulga-
va la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de 
mediació en assegurances priva-
des. Una norma que, sota la rúbrica 
de legislació bàsica, establia que la 
competència de les comunitats au-
tònomes “s’entendrà circumscrita, 
quant als mediadors d’assegurances 
i als col·legis de mediadors d’asse-

gurances titulats, a aquells el domi-
cili i l’àmbit d’operacions dels quals 
es limitin al territori de la comunitat”. 
A més, reservava a l’Estat la conces-
sió d’autoritzacions i revocacions 
de l’activitat. La llei, tal com estava 
redactada, segrestava en la seva to-
talitat les competències estatutàries 
d’execució i limitava l’acció de Go-
vern. Per aquesta raó la Generalitat 
va presentar el recurs d’inconstitu-
cionalitat 2.061/92, enfront de diver-
sos preceptes de la citada llei.

Dos anys després, el Tribunal Cons-
titucional (TC) va resoldre —mitjan-
çant la sentència 330/1994, de 15 de 
desembre— que els dos punts de 
connexió per determinar les com-
petències autonòmiques —domicili i 
àmbit d’operacions limitat al territo-
ri de la comunitat autònoma— eren 
constitucionals. També concloïa que 
totes les referències efectuades a 
l’òrgan supervisor estatal s’entenien 
fetes, respectant els punts de con-
nexió citats, a l’òrgan de la comuni-
tat autònoma. D’aquesta manera, el 
TC trencava el monopoli del supervi-
sor estatal, estimava parcialment el 
recurs del Govern i declarava viciada 
d’incompetència la reserva de funci-
ons a l’Administració de l’Estat. 

Aquest reconeixement ens obria la 
porta a nosaltres i, de retruc, a la res-
ta d’autonomies amb competències 
estatutàries en matèria d’assegu-
rances, a assumir-les i exercir la to-

talitat de les 
funcions de 
l ’anomenat 
“règim de 
control ad-
ministratiu”. 
Curiosament, 
ja en aquella 
època, tres 
magistrats , 
un dels quals 
a n o m e n a t 
Carles Viver 
i Pi-Sunyer, 
emetien un 
vot particu-
lar, segons 

FIRMA CONVIDADA

“El TC trencava 
el monopoli 

del supervisor 
estatal i 

declarava viciada 
d’incompetència 

la reserva de 
funcions a 

l’Administració 
de l’Estat.”
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serveis amb una estimació econòmi-
ca del que avui són 36.759,68 €.

Fruit d’aquell acord, van començar a 
arribar expedients transferits des de 
Madrid i s’iniciava una relació d’es-
treta col·laboració amb els col·legis 
de mediadors, tot definint proce-
diments i resolent dubtes, amb la 
recança de fons d’uns mediadors 
acostumats a la manera de fer de la 
DGS. En aquesta etapa, pel que fa 
al Col·legi, vàrem comptar amb la 
col·laboració i l’impagable suport de 
Vicenç Rosich.

Ja entrat el segle XXI, vam assistir a 
nous canvis normatius. L’any 2006 
es va promulgar un nou Estatut 
d’Autonomia que ens havia de per-
metre incrementar el sostre compe-
tencial en matèria asseguradora. És 
prou conegut que, malgrat ser ava-
lat en referèndum pels ciutadans de 
Catalunya, aquest text estatutari va 
ser escapçat, posteriorment, pel TC 
el 2010. 

L’any 2006 també es va publicar 
la Llei de mediació 26/2006 i, en 
consonància, el Govern va donar 
llum verda al Decret 127/2008, de 
regulació de les competències de la 
Generalitat en matèria de mediació 
en assegurances i reassegurances 
privades. Aquest període es va ca-
racteritzar per un nivell continuista 
i de consolidació competencial ajus-
tat als dos punts de connexió citats 
anteriorment i dictats, de forma ina-
movible, l’any 1994 pel TC. 

El desembre de 2009, en plena cri-
si, va tenir lloc a Caldes de Malavella 
un Fòrum Cecas en què, a part de 
debatre sobre experiències i estratè-
gies empresarials davant del delicat 
context econòmic, vam fixar amb el 
president del Consell de Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de Cata-
lunya, Antoni Godoy, una ambiciosa 
proposta de modificació dels punts 
de connexió, concretant el concepte 
d’àmbit d’operacions. Això havia de 
permetre situar les competències de 
la Generalitat a l’alçada dels supervi-

f

sors europeus homologables i en el 
marc de l’Espai Únic Europeu. La ini-
ciativa va rebre el suport del presi-
dent del Consejo General, Josep 
M. Campabadal, i es recolzava en 
l’acord entre els directors generals 
d’aquell moment: Ferran Sicart i Ri-
cardo Lozano. El text es va aprovar 
en una sessió de la Junta Consultiva 
de Seguros i, el més definitiu, sen-
se l’oposició d’Unespa. L’esmentada 
iniciativa es va publicar al butlletí 
de les Corts espanyoles en forma 
de projecte de llei i encaminava una 
tramitació parlamentària que va ser 
aturada per l’arribada al Govern de 
l’Estat de Mariano Rajoy, el desem-
bre de 2011. 

Malgrat tot, el temps segueix el seu 
ritme inexorable i cinc anys des-
prés es va publicar la Directiva (UE) 
2016/97, sobre la distribució d’as-
segurances. Un text que defineix el 
nou marc comunitari harmonitzat 
per a aquesta activitat mercantil 
i que obliga els estats membres a 
transposar el seu contingut a nor-
mativa domèstica. 

I aquí finalitza el nostre viatge histò-
ric amb la recent publicació del Reial 
decret llei 3/2020. Som allà on érem 
fa una dècada, davant l’oportunitat 

d’aconseguir que la correlació de 
forces parlamentàries a les Corts es-
panyoles compleixin amb el mandat 
comunitari de dur a terme la trans-
posició de l’esmentada Directiva, tot 
convalidant aquest Reial decret llei i 
alhora tramitar-lo com a projecte de 
llei urgent.

La nova norma resultant hauria de 
recollir l’esperit dels tres vots par-
ticulars que aquells magistrats del 
TC van palesar l’any 1994. Així, cal-
dria establir una definició de l’àmbit 
d’operacions que passi per assimi-
lar-se al centre principal d’activitat 
del distribuïdor. Si afegim, com a 
segon paràmetre, un domicili situat 
al Principat obtindríem dos punts de 
connexió plenament constitucionals 
per l’actualització de les competèn-
cies de la Generalitat.

Seguim caminant, amb permís del 
COVID-19, i hem de saber aprofitar 
aquesta magnífica oportunitat i les 
que vinguin per treballar de nou, 
colze a colze, amb el Consell de Col-
legis de Mediadors d’Assegurances 
de Catalunya per recuperar la inici-
ativa nascuda a Caldes de Malavella, 
adaptar-la a la normativa assegura-
dora europea vigent i proposar com 
volem relacionar-nos en el futur.
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Avui, lluny de presentar-vos un 
gadget o una nova tecnologia, us 
presentem una nova aplicació que 
es va posar en marxa el 2019, els 
cofundadors d’aquesta fintech són 
Borja Aranguren i Daniel Olea, i as-
seguren que va destinada a millorar 
sensiblement la retribució de treba-
lladors sense fer una gran inversió 
ni incrementar els costos per part 
de l’empresa, i aconseguir, per altra 
banda, motivar i retenir treballa-
dors.

Perquè un treballador disposi de 
major poder adquisitiu normalment 
hi ha dues vies:

- Augment de sou.

- Implementar un pla de retri-
bució flexible que permet pagar 
una sèrie de productes i serveis 
a través del salari brut del treba-
llador (màxim el 30%), cosa que 
implica un estalvi en el percen-
tatge aplicable d’IRPF.

Històricament hi ha empreses que 
ofereixen als seus treballadors un 
pla de retribució flexible amb la uti-

lització de tiquets restaurant, xecs 
guarderia o targetes de transports, 
entre altres, però això implica unes 
tasques administratives molt eleva-
des per als departaments de recur-
sos humans, ja que cada servei es 
controla de forma independent.

La start-up Cobee que us presen-
tem ha simplificat tot el procés, 
els seus cofundadors asseguren 
que només és necessari que l’em-
presa doni d’alta els treballadors a 
la plataforma i configuri els bene-
ficis aplicables a cada un d’ells. La 
plataforma posa a disposició de 
l’empresa un pla de seguiment ac-
tualitzat en temps real i permet fer 
el tancament del mes automàtica-
ment per carregar la informació a 
les nòmines dels treballadors o en-
viar-la a la seva gestoria. El model 
de negoci està basat en un model 
SAAS, o sigui, només es cobra a 
l’empresa una quota fixa per cada 
treballador actiu que utilitzi el ser-
vei, per tant són uns costos menors 
que tenir tota la infraestructura in-
terna per controlar-ho.

Per part dels empleats s’han de 
descarregar l’aplicació de forma 

gratuïta i sol·licitar la targeta, 
que no deixa de ser una Visa. El 
treballador pot veure i decidir en 
tot moment quants diners de la 
seva nòmina destina als beneficis 
facilitats per l’empresa (menjar, 
transport, guarderies, formació, 
assegurança mèdica...), alhora 
que pel fet d’utilitzar el sistema 
implica també uns descomptes 
que li reporta un estalvi a final 
de mes.

L’aplicació el que ha fet és uni-
ficar en una sola plataforma di-
versos beneficis que les empre-
ses que utilitzaven els sistemes 
de retribució flexible tradicionals 
havien d’anar controlant de for-
ma independent, simplifica el 
sistema i facilita la implantació 
a empreses que fins ara no s’ho 
havien plantejat. Alhora que aju-
da els treballadors a estalviar i a 
tenir més poder adquisitiu. www.
cobee.io

Comissió de Noves Tecnologies

FORMACIÓ

Activitats

Noves Tecnologies

COBEE: RETRIBUCIÓ FLEXIBLE A L’ABAST DE TOTES LES EMPRESES

FORMACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL 

ABRIL 2020
Dijous 16. Conferència “Les assegurances personals, l’oportunitat 
de la mediació per obtenir el client integral”. Girona

Dimecres 22. Jornada informativa “La nova llei de distribució 
d’assegurances”. Girona 

MAIG 2020
Dijous 21. Jornada ”Les garanties clau en l’assegurament de tallers de 
cotxes”. Girona

JUNY 2020
Dijous 18. Jornada “L’article 38 de la Llei 50/1980” (títol pendent de 
determinar). 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

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

MAIG/JUNY 2020
Dies 25 i 26 de maig, i 2, 8 i 9 de juny. Curs “Les assegurances de multi-
risc. Què hem de conèixer?”

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.

Atesa la situació d’emergència ocasionada amb motiu del COVID-19 i seguint les mesures  
per combatre la pandèmia, tots els actes formatius queden ajornats fins a nou avís. 
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El fruit d’una gran tasca
… mereixedora de reconeixe-
ment.

Passa sovint que allò que so-
vintegem no ho valorem.

Això s’esdevé en tots els or-
dres de la vida. Quan escric 
aquestes línies valoro més que 
mai la llibertat de passejar-me 
lliurement pel meu entorn, així 
com un munt de petites acci-
ons quotidianes que ara, com 
tots els meus conciutadans, 
tenim privades o limitades en 
espera que passin aquestes 
setmanes desconcertants que 
una bestiola de mida ínfima 
ens està desbaratant als hu-
mans d’arreu del món.

Ricard Llapart ens ha malacos-
tumat durant molt de temps. 
Per als col·legiats gironins i al-
tres afortunats que cada tres 
mesos tenim a les mans El 
Butlletí, ha estat un fet consu-
etudinari trobar entre les seves 
pàgines l’article d’en Ricard. 

D’interès encapçala la secció 
en què cada trimestre en Ri-
card ens ha ofert el millor d’ell 
mateix: coneixement, rigor, 
capacitat divulgativa, ploma 
ben esmolada i amor. Sí, una 
estimació apassionada per la 
professió de la pràctica asse-
guradora. Aquest és un factor 
que traspua en la lectura dels 
111 articles que l’amic Llapart 
ha posat a les nostres mans 
per ensinistrar-nos en aquest 
món complex, divers i divertit 
del mediador d’assegurances.

Ara tenim l’oportunitat d’acce-
dir a la totalitat dels articles pu-
blicats per l’assessor tècnic del 
nostre Col·legi en una publica-

El 2011 vam dur a terme una edició digital del llibre que 
recollia els articles d'interès que durant el període 1991-
2011 havia publicat el butlletí del CMAG, una compilació 
de treballs obra de Ricard Llapart, actuari i assessor 
tècnic del nostre Col·legi. Com dèiem en aquell moment, 
havien estat una vintena d'anys de burxar en els racons 
més tècnics de l'assegurança per part de qui en sap un 
niu, per acabar oferint als lectors de la nostra revista 
col·legial un seguit d'afirmacions, ensenyances, consells, 
que el seguidors d'aquest espai hem pogut aplicar en el 
nostre dia a dia.

A finals del 2018, després de 111 articles, la secció 
D'interès va deixar de tenir Ricard Llapart com a autor. 

És de justícia agrupar, ara sí, tots els seus articles i 
convidar-vos a gaudir d'aquest veritable pou de saviesa 
asseguradora. 

Moltes gràcies, Ricard, pel teu extraordinari mestratge! 

A
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ció digital que 
dona continuïtat 
a l’editada l’any 
2011 i que recull, 
com dèiem, tots 
i cadascun dels 
articles divul-
gatius obra del 
nostre company. 
Des d’un llunyà 
hivern del 1991 
que es parlava 
d’un consorci 
que estrenava 
algunes modifi-
cacions legisla-
tives fins a un “a 
reveure” signat 
a finals del 2018, 
que contenia 
una frase en la 
qual l’autor ho 
explica tot: “Si 
tan sols un dels 
meus escrits ha 
servit d’ajuda a 
algun company, 
em considero 
més que satis-
fet i dono per 
bona la feina d’aquests anys.”. 
Aquest és l’esperit i el mèrit de 
la tasca desenvolupada al llarg 
d’un quart de segle i que ara 
trobem recollida en el llibre.

No ho dubtis, Ricard, som 
molts els companys que hem 
trobat ajut i llum en els teus 
escrits i te n’estem molt agra-
ïts. Com deia Albert Ferrando, 
president del Col·legi d’Actua-
ris de Catalunya al pròleg del 
llibre a l’edició del 2011, l’acti-
vitat del mediador d’assegu-
rances “és el paradigma de la 
visió pràctica dins el món as-
segurador, entre altres coses, 

perquè és l’interlocutor directe 
del consumidor final dels nos-
tres serveis”. I aquesta visió 
pràctica necessita uns fona-
ments tècnics i coneixement 
que persones com tu ens ha 
ajudat a consolidar, fent-nos 
millors professionals.

Ressenya bibliogràfica (llibre 
digital): Articles d’interès 1991-
2018. Llapart Martín, Ricard. Ed. 
Col·legi de Mediadors d’Assegu-
rances de Girona, 2020

Joan Morales

BIBLIOTECA

D’INTERÈS 1991-2018 
Ricard Llapart Martín
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En el mercat assegurador es 
produeixen, de vegades, algu-
nes disfuncions que es perpe-
tuen en el temps. Una de ben 
coneguda es pot donar en 
l’assegurament de les merca-
deries transportades, especi-
alment quan es fa per carre-
tera.

És un error en què pot incór-
rer el propietari de la merca-
deria (l’interessat en la mer-
caderia) és donar per fet que 
l’assegurança contractada pel 
transportista serà suficient 
per cobrir els possibles danys 
que pugui patir la mercaderia 
transportada.

Els actors en aquesta mena 
de contractes de transports 
han de tenir sempre present 
aquests axiomes:

1. La responsabilitat del 
transportista és limitada. 
En el cas del transport per 
carretera, la Llei 15/2009, 
d’11 de novembre, “del 
contrato de transportes 
terrestre de mercancías” 
(LCTTM) estableix en l’art. 
57 el càlcul per a la deter-
minació d’un preu per qui-
lo de mercaderia transpor-
tada.

2. Per aquesta raó és del 
tot recomanable que el 
propietari de la merca·
deria (qui hi tingui inte-
rès) l’asseguri (o pacti i 
supervisi l’assegurament) 
de manera que en cas que 
pateixi danys, en rebi una 
indemnització assegura-
dora directa. I això perquè:

a. El transportista pot 
resultar no responsable 
dels danys soferts per 
la mercaderia (cas de 
força major).

b. El transportista és 
responsable, com hem 
dit, fins a una quantitat 
màxima, que pot ser 
superada fàcilment se-
gons quin sigui el valor 
intrínsec de la merca-
deria.

c. Sempre serà molt 
més ràpida la percep-
ció de la indemnitza-
ció d’un assegurador 
directe dels danys, que 
la provinent d’exerci-
tar l’acció directa con-
tra l’assegurador de la 
responsabilitat civil del 
transportista.

3. La mateixa LCTTM pre-
veu en l’art. 61 la possibi-
litat que els actors pactin 

augmentar el límit de res·
ponsabilitat previst a l’art. 
57.

Respecte a aquest darrer 
punt, és rellevant tenir present 
que no és lícit pactar una res·
ponsabilitat il·limitada del 
transportista.

Aquest aspecte és el que 
ha vingut a refermar una 
sentència recent del Tribu-
nal Suprem (http://www.
poder jud ic i a l .e s/sea rch/
T S /o p e n D o c u m e n t /e d -
05f4934170f404/20200217), 
que passem a analitzar resu-
midament, donat que creiem 
que en podem treure alguna 
llum respecte al que hem co-
mentat més amunt. Els més 
destacable del cas i de la sen-
tència és el següent:

L’empresa GEOL signa el 2013 
un contracte amb una em-
presa transportista, Megabia-
ga SL, per al transport d’uns 

D’INTERÈS

La responsabilitat del transportista és limitada

>>  Transport dels aerogeneradors de Parc Eòlic Cabo Vilano - NATURGY
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aerogeneradors. Al contracte 
hi ha una clàusula per la qual 
“Asimismo, el proveedor será 
responsable de todas las 
pérdidas o daños que se pro-
duzcan en los bienes entrega-
dos por GEOL para su trans-
porte por Megabiaga”. Aquí, 
en el fet de no augmentar el 
límit de l’art. 57, sinó deixar 
sense límit la responsabilitat 
del transportista, rau, com 
veurem, la clau de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem.

L’1 d’agost de 2014 un camió 
de Megabiaga SL, que trans-
portava una estructura d’un 
aerogenerador, pateix un ac-
cident que causa danys a la 
càrrega.

GEOL tenia contractada una 
pòlissa de transport de mer-
caderies amb l’asseguradora 
RSA, que indemnitza al seu 
assegurat l’import dels danys: 
698.847 €. En acció de subro-
gació, RSA interposa deman-
da contra Megabiaga i el seu 
assegurador de la RC, l’entitat 
Reale.

Megabiaga sol·licita que en 
cas que es condemni a in-
demnitzar RSA, sigui per 
425.999,52 €, import resultant 
d’aplicar l’art. 57 de la LCTTM 
per obtenir l’import de la in-
demnització màxima a càrrec 
del transportista responsable 
dels danys.

Durant el transcurs del plet, 
Reale i RSA arriben a un acord 
homologat judicialment, per 
qual Reale indemnitza en 
300.000 € RSA, raó per la 
qual el judici continua con-
tra Megabiaga (entenem que 
300.000 € era l’import màxim 
assegurat per Reale, tot i que 
no s’aclareix en els fonaments 
de dret de la sentència del TS).

El jutjat, davant de la falta de 
prova efectiva de l’import del 
dany, el xifra en els 300.000 €, 
ja rebuts per RSA.

RSA interposa recurs davant 
l’Audiència Provincial, recla-
mant que Megabiaga l’indem-
nitzi en 398.847 € (que és la 
diferència entre la indemnit-
zació pagada per RSA i el que 
aquesta havia rebut de Reale). 
L’ Audiència entén que no hi 
havia cap límit de responsabi-
litat, en aplicació del previst a 
l’art 61.3 de la LCTTM, i con-
demna Megabiaga a indem-
nitzar en 398.847 € RSA.

Megabiaga interposa recurs 
de cassació davant el Tribu-
nal Suprem, que l’admet. El 
recurs denuncia la infracció 
de l’art. 61.3 de la LCTMM, que 
diu exactament “3. Sin per-
juicio de lo dispuesto en los 
apartados anteriores, las par-
tes del contrato de transporte 
podrán acordar el aumento 
del límite de indemnización 
previsto en el artículo 57.1. El 
acuerdo dará derecho al por-
teador a reclamar un suple-

 d

mento del porte, a convenir 
entre las partes”.

El Tribunal Suprem a la seva 
sentència entén que “En todo 
caso, lo que el art. 61.3 LC-
TTM permite es un aumen-
to del límite indemnizatorio, 
pero no su supresión. Es de-
cir, lo que no cabe es pactar 
una responsabilidad ilimitada 
del transportista, sino que 
deberá ser un aumento cuan-
tificado, que dará derecho al 
sobreprecio”.

En conseqüència, condem-
na Megabiaga a indemnitzar 
RSA en 125.499,52 € (la dife-
rència entre l’import resultant 
d’aplicar l’art. 57 de la LCTTM 
i la indemnització pagada per 
l’assegurador RSA).

Veiem com es confirma el 
concepte que la responsa·
bilitat del transportista, si 
existeix, no és en cap cas il·
limitada.

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

Comencem aquest 2020 també 
amb expressions que la nova 
Gramàtica de llengua catalana 
no accepta i per a les quals cal-
dria trobar una alternativa. Mar-
quem amb un asterisc (*) les 
formes no acceptades.

*entorn / *entorn a / entorn de

Tant si volem dir al voltant de 
com si volem dir a propòsit de 
les locucions correctes, a part 
de les dues que hem esmentat, 
són entorn de o a l’entorn de.

El Col·legi ha organitzat una 
taula de debat entorn del com-
promís ètic de l’assegurança de 
salut.

*pel contrari / al contrari

Quan el que voleu dir és contrà-
riament o al revés, podem fer 
servir la construcció al contrari, 
i també les formes tot al con-
trari i ben al contrari.

Ben al contrari del que havien 
pronosticat, la 45a Setmana 
Mundial del Mediador d’Asse-
gurances s’ha pogut celebrar al 
mes de novembre.

*sempre i quan / sempre que

L’expressió adequada per ex-
pressar condició és sempre 
que.

La visita dels col·legiats giro-
nins a l’exposició “Tocar el co-
lor” serà el 10 de desembre, 
sempre que hi hagi un mínim 
d’assistents.

*tal i com / tal com 

No s’admet la construcció *tal i 
com, la construcció comparati-
va que cal fer servir és tal com.

Tal com indica el calendari, el 
dia de Sant Narcís és festiu a 
Girona.

Recursos

En aquest número volem do-
nar-vos a conèixer una nova 
eina de consulta del corpus fra-
seològic de la llengua catalana. 
És un projecte del lingüista i pa-
remiòleg Víctor Pàmies desen-
volupat per Pere Orga, informà-
tic de Softcatalà. 

La Paremiologia catalana com-
parada digital (https://pccd.di-
tes.cat) és una eina de consulta 
responsiva (és a dir, accessible 
des de qualsevol dispositiu mò-
bil) que permet fer cerques en 
aquest corpus d’expressions 
figurades i fraseologia en ge-
neral (locucions, frases fetes, 

refranys, proverbis, citacions...) 
recopilat al llarg de molts anys 
i basat en fonts orals, escrites i 
digitals. La base de dades que 
conté és molt important (més 
de 650.000 parèmies), però el 
projecte està plantejat en di-
verses fases, i en aquesta pri-
mera versió es dona accés, de 
moment, a unes 150.000 fitxes. 
L’eina s’anirà actualitzant amb 
regularitat, ampliarà el cabal 
fraseològic i, entre altres coses, 
incorporarà equivalents idiomà-
tics. Segurament aquesta darre-
ra funcionalitat serà una eina in-
dependent que funcionarà com 
un refranyer multilingüístic.

Les diverses opcions de cerca 
permeten accedir a les fitxes 
fraseològiques en les quals hi ha 
informació sobre la localització 
i les fonts utilitzades, acompa-
nyada de recursos gràfics (imat-
ges i muntatges audiovisuals on 
apareixen les expressions).

DIVERSOS

Actes de formació 
Els actes i cursos presencials previstos  per a les pròximes set-
manes dins del cicle d’actes programats per la Comissió de 
formació i reciclatge professional del nostre Col·legi queden 
ajornats arran de la situació d’emergència ocasionada amb mo-
tiu del Covid-19 i el seguiment  de les mesures per combatre la 
pandèmia.

De seguida que les circumstàncies ho permetin, tornarem a pro-
gramar aquests actes.

Us recordem que teniu al vostre abast tot un seguit de cursos 
formatius on line. Consulteu la nostra web col·legial o poseu-vos 
en contacte amb la secretaria administrativa del nostre Col·legi.
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