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Fa escassos vuit anys vam poder gaudir del primer llibre recull dels articles d’interès 
del nostre assessor tècnic. 

Ara, amb aquesta nova publicació, després de gairebé trenta anys d’estreta 
col·laboració, recopilem tota l’obra de Ricard Llapart en la revista col·legial.

Aquesta plana ‘d’interès’, a part d’atraure’ns, el que ha fet al llarg d’aquesta etapa 
ha estat formar a tots aquells que l’hem llegit, ens ha educat de forma periòdica, i ha 
aconseguit que la mediació, i el sector en general, sigui una mica més professional, a 
través de les lectures obligades dels textos que de forma ininterrompuda s’han anat 
publicant. 

Esperem que aquestes ensenyances segueixin formant molts més professionals del 
sector durant els anys que calguin, cosa que farà que aquest món, tan especial i 
estimat per nosaltres, tingui millor coneixement del món assegurador.

Jordi Triola Guillem
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

pròleg
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Vaig rebre amb gran satisfacció l’encàrrec per part del president del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona, el meu amic Antoni Godoy, d’escriure, com a 
president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, unes paraules per al pròleg del llibre 
de recull dels articles tècnics de la secció “D’interès” d’El Butlletí, del qual és autor el 
meu col·lega l’actuari Ricard Llapart. 

Aquesta especial satisfacció té un doble motiu.

D’una banda, des de l’òptica del col·lectiu dels actuaris catalans que represento, 
cal valorar molt positivament tota activitat professional que acosti, des d’una visió 
pràctica, els coneixements tècnics actuarials a l’estament de la mediació. I això no s’ha 
d’entendre com una concessió sinó com una necessitat. M’explico: els actuaris ens 
caracteritzem per una visió tècnica del món assegurador, algunes vegades allunyada 
de la pràctica. La mediació, per contra, és el paradigma de la visió pràctica dins el món 
assegurador, entre altres coses, perquè és l’interlocutor directe del consumidor final 
dels nostres serveis, que en definitiva és la raó de ser del nostre treball.

En aquest sentit, les col·laboracions d’en Ricard Llapart a El Butlletí en són un 
excel·lent exemple.

D’altra banda, el segon motiu es refereix a la bona relació que he tingut sempre, al 
llarg de la meva vida professional, amb el Col·legi de Girona, sempre obert a iniciatives 
dinamitzadores del nostre sector assegurador, particularment durant la meva etapa de 
director tècnic de La Suïssa.

En fi, la nostra felicitació a en Ricard Llapart per la feina ben feta i en la bona direcció 
i al Col·legi de Girona per progressar en l’alt nivell d’iniciatives per al nostre sector 
assegurador i mantenir-lo. 

Albert Ferrando Piñol
President del Col·legi d’Actuaris de Catalunya       

pròleg

Si l’interès és el valor o la utilitat que té una cosa per ella mateixa, ara mateix teniu a 
les mans més de vuitanta motius per llegir-vos aquest llibre, que és el mateix que dir 
per rellegir-vos aquestes col·laboracions al nostre Butlletí.

Ja són diverses les ocasions en què el nostre Col·legi ha pogut fer sortir a llum una 
recopilació de publicacions, i n’estem molt cofois.

És cert que el Butlletí és un bon cultiu que amb els anys ha anat aglutinant treballs més 
que interessants, que després hem pogut aplegar per oferir-vos-els en format de llibre, 
mercès al treball continuat dels seus autors. Ja hem tret a llum La fórmula, les Firmes 
convidades, les històries d’en Pep el pòlissa, i ara els D’interès, fruit de la sapiència 
del nostre assessor tècnic, en Ricard Llapart. A ell li dedico el meu reconeixement per 
aquest treball continuat i tenaç, i per aquest valor afegit que ha aportat a la nostra 
institució. I també brindo el meu reconeixement i el de tot el nostre col·lectiu a Reale 
Seguros Generales, SA, que, també en aquesta ocasió, ha donat suport a la iniciativa 
i ha fet possible aquesta realitat en benefici de tots els lectors.

I si d’interès se’n deriva interessar, interessar és sinònim d’atreure, absorbir, captivar, 
suggestionar. Amb totes aquestes sensacions us podeu trobar si us endinseu en les 
planes que segueixen, carregades de tecnicisme si voleu, però plenes a vessar també 
d’aquest món assegurador que és el nostre: el que ens omple i que estimem.

Antoni Godoy Tomàs
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

pròleg
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Ricard Llapart Martín   

Nascut el 31 de desembre de 1948.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Actuarials per la Universi-
tat Central de Barcelona l’any 1973.

Actuari a La Polar S.A. de Seguros a Bilbao els anys 1974 i 1975.

Mediador d’assegurances des del 1976.

Assessor tècnic del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de 
Girona des del 1992.

Hem cregut oportú incloure un espai dedicat a temes que puguin 
ser d’interès, encara que no necessàriament estiguin vinculats a 
l’assegurança. Hi ha matèries indirectament relacionades amb la nostra 
professió que entenem que ens poden interessar, com poden ser la infor·
màtica, les tècniques de venda, els principis comptables o d’anàlisis de ba·
lanços, els temes econòmics, d’organització i administració d’empreses, 
les rendibilitats publicitàries, etc. 
Això no vol dir que oblidem els que més ens afecten directament com po·
den ser les especialitats de diferents rams, els estudis de riscos, les tèc·
niques de prevenció, etc. 
Posarem la màxima bona voluntat a escollir les persones més adequades 
per desenvolupar amb seriositat cada un dels temes perquè ens puguin 
aportar els seus coneixements per a l’enriquiment de tots. Tenim veri·
table interès a pujar el nivell professional de tots els agents i corredors 
d’assegurances de Girona i des d’aquestes planes intentarem posar el 
nostre granet de sorra. 

 el butlletí, març de 1991
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Si a un professional de l’assegurança li pregun-
tessin quants litres de benzina normal i súper 
es varen consumir l’any 1989 a Espanya, el més 
probable seria que ningú ho sabés contestar i 
tothom ho trobaria normal, però si la pregunta 
avui fos, què és, com funciona i quines cober-
tures exactes té el Consorci, ja no seria tan 
normal no 

saber-ho contestar i, en canvi, la realitat ens 
demostra que ben poca cosa sabem d’aquest 
organisme que la recent Llei 21/90 del 20 de 
desembre ens defineix com a Entitat de Dret 
Públic amb personalitat jurídica pròpia. 

L’esmentada Llei, que publica a l’Article 4t 
l’estatut legal del Consorci de Compensació 
d’Assegurances, també aclareix exactament 
quin serà l’objecte –que inspirat en el principi 
de compensació– cobrirà els riscos extraordi-
naris sobre les persones i els béns, els riscos 
nuclears, els riscos agrícoles, pecuaris i fo-
restals, els riscos de responsabilitat civil dels 
conductors de vehicles a motor, els riscos de 
l’assegurança obligatòria de viatge i els riscos 
de responsabilitat civil del caçador. 

Quan parla de les funcions ens diu en quins 
casos dóna cobertura i en quins no, en quins 
fenòmens de la natura, en actes de terrorisme, 
rebel·lió, sedició, motí, avalot popular i en fets 
o actuacions de les Forces Armades o de les 
Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau. 

També ens diu l’esmentada Llei en quins rams 
serà obligatori aplicar el recàrrec a favor del 
Consorci els quals són: accidents, vehicles 
terrestres, vehicles ferroviaris, incendis i es-
deveniments de la naturalesa i d’altres danys 
a béns així com, modalitats combinades dels 
mateixos, excloent, expressament, les assegu-

rances agràries combinades i el tot risc de la 
construcció. 

També ens diu que per als riscos nuclears i 
assegurances agràries combinades donarà co-
bertura en dos casos: quan les entitats assegu-
radores no arribin als límits mínims establerts 
reglamentàriament i als reasseguradors. 

El Consorci es constituirà com una asseguradora 
més quan es vegi obligat a acceptar riscos que no 
volen les companyies referents a vehicles a motor, 
viatgers i caçadors o quan les entitats que cobrien 
el risc es trobin en situació de fallida, suspensió 
de pagaments o en situació d’insolvència que es-
tiguin sota procediment de la Comissió Liquidado-
ra d’Entitats Asseguradores. 

També quan el causant d’un sinistre sigui des-
conegut, insolvent o no tingui l’assegurança 
obligatòria pertanyent. Per als vehicles a motor 
es manté l’Article 8 de la Llei 1.301/86 que par-
la dels vehicles robats i d’altres casos en els 
quals és impossible la indemnització. 

De totes maneres, el més significatiu i nou de 
la Llei 21/90 pel que fa al Consorci de Com-
pensació d’Assegurances podria ser el fet que, 
seguint instruccions europees, deixa un únic 
esperit polític i modifica la Llei 50/80 sobre 
el contracte d’assegurança, alliberant, amb 
algunes condicions, la cobertura dels riscos 
extraordinaris. El que realment no es suprimeix 
és l’obligació de continuar pagant els recàrrecs 
corresponents, per la qual cosa serà molt difícil 
que alguna entitat asseguradora vulgui dupli-
car la cobertura amb el consegüent augment de 
prima, tenint en compte que queda ben previst 
per aquesta Llei que el Consorci no pagarà cap 
quantia quan hi hagi una pòlissa d’assegurança 
que empari el risc. 

El Consorci de Compensació 
d’Assegurances 

gener
febrer
març
1991

33
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La funció del Consorci s’hauria de reduir a 
aspectes que les asseguradores no poden as-
sumir com ara, entitats en fallida o suspensió 
de pagaments, accidents el causant dels quals 
sigui desconegut o no tingui assegurança i en 
els casos en què la indemnització, per causes 
de força major, sigui totalment impossible fer-
la efectiva. Amb el benentès que el sinistre en 
qüestió estigués sotmès a una assegurança 
obligatòria, la qual cosa vol dir l’aplicació de 
la Responsabilitat Civil Objectiva. En aquests 

casos queda plenament justificada la funció de 
compensació que té el Consorci i a la vegada, 
primordialment, es veuria més clara la seva 
funció social. 

NOTA: L’any 1989 es van consumir 9.960,8 milions de litres 
de benzina. 

abril
maig
juny
1991

34

Qui no s’ha trobat, en el moment de liquidar un 
sinistre per danys materials, amb les protestes 
de l’assegurat davant el fet de veure retallat el 
valor dels productes sinistrats en aplicació d’un 
demèrit per ús. I com explicar al perjudicat que 
aquell televisor que té cinc anys i que a ell li 
funcionava de meravella, avui ja no té pràctica-
ment cap valor. 

Per donar solució a aquest problema, va aparèi-
xer una clàusula de «valor de nou» a les anti-
gues, oblidades i, per a molts avui, desconegu-
des tarifes d’incendis del Sindicato Nacional 
del Seguro, que s’afegien a les cobertures de 
les pòlisses, i que en l’apartat de Límits de Co·
bertura apareixia el text següent:

«La indemnització total a percebre per 
l’assegurat per la diferència existent entre el 
valor real dels béns sinistrats i el seu valor en 
estat de nou, no podrà excedir del 30% del 
valor de nou, essent sempre l’excés d’aquest 
percentatge a càrrec de l’assegurat.» 

En aquest cas, el valor real es referia al valor 
que tenien els béns en el moment del sinistre 
(un cop descomptada la seva depreciació per 
ús), mentre que el valor de nou era el valor 
necessari per reposar per un de nou el bé si-
nistrat. 

El problema es plantejava quan l’assegurat (o 
el seu agent) llegien aquesta clàusula, solia 
posar la mateixa cara que si un extraterrestre li 
hagués explicat la teoria de la relativitat en un 
idioma desconegut. 

Tal vegada algú que imagini un redactat així és 
quelcom propi del passat i que avui dia, quan 
la «lletra petita» ha crescut de mida, aquesta 
clàusula també ha estat clarificada. Però no 

és així. Certament algunes companyies l’han 
alleugerat i altres han ampliat el límit fins al 
50%, però fonamentalment el seu esperit no ha 
variat. 

Deixant a part el seu redactat, aquesta garan-
tia té una sèrie de dificultats pràctiques en el 
moment de la seva aplicació que és necessari 
conèixer. Malgrat tot, abans d’entrar a enume-
rar-les, és important saber com es valoraran els 
béns assegurats en el cas de patir un sinistre, 
ja que això ens donarà les bases necessàries 
per avaluar els capitals a emparar, així com els 
màxims que cobrarà l’assegurat com a conse-
qüència de l’aplicació del límit entre el valor 
real i el valor de nou. Tanmateix, els edificis es 
valoraran pel seu cost de reconstrucció mentre 
que la resta d’objectes ho seran pel seu valor 
de reposició en estat nou. 

En primer lloc, perquè els objectes puguin ser 
pagats en cas de sinistre pel seu valor de nou, 
és necessari que en la pòlissa estiguin assegu-
rats per aquest mateix valor. És a dir, que hem 
de mantenir constantment actualitzat el capital 
de les partides a les quals s’aplica aquesta ga-
rantia per no incórrer en una infraassegurança. 
És important assenyalar que aquesta clàusula 
no deroga la regla proporcional. 

A més, si el valor assegurat fos inferior fins i tot 
al valor real en el moment del sinistre, aquesta 
garantia no s’aplicarà. 

En segon lloc, s’ha de tenir en compte el límit 
de la diferència entre el valor real i el valor de 
nou, és a dir, no hauria de donar-se aquesta 
garantia a béns excessivament depreciats o, 
si es dóna, advertint clarament l’assegurat de 
quin serà l’import màxim que percebrà en cas 
de produir-se el sinistre. 

L’assegurança a             
“Valor de nou”  
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Entrem així en el tercer problema d’aquesta 
garantia, que és que el nostre assegurat en-
tengui bé què és el que ha d’esperar d’ella. No 
es tracta, com molts creuen, que qualsevol be 
sinistrat li serà pagat pel seu valor de nou en 
l’actualitat, ja que la diferència entre aquest i 
el valor real està subjectat a l’esmentat límit. 
Cal recalcar que en el moment de la contracta-
ció aquest fet ens evitarà llargues i angunioses 
explicacions quan sorgeixi el sinistre. 

Un quart problema consisteix en el fet que els 
objectes sinistrats hauran de substituir-se per 
altres iguals o, en el cas que ja no es fabriquin 
(la qual cosa és la més normal), per altres de 
similars característiques i prestacions. És a 
dir, no ha d’obtenir-se una millora en els béns 
assegurats per aplicació d’aquesta garantia. 
L’assegurança, recordem-ho, no pot ser mai 
objecte de lucre, encara que sigui de forma in-
directa. 

Davant aquest seguit de dificultats algú podria 
preguntar-se si hem d’oferir o no aquesta ga-
rantia. 

Evidentment, no existeix una única resposta, 
depèn de les circumstàncies i són aquestes les 
que, com assessors dels nostres assegurats, 
hem de valorar. 

En principi, davant uns béns de poc valor real 
hauríem de rebutjar la inclusió d’aquesta ga-
rantia, ja que si estem cobrant al client unes 
primes en funció d’uns valors dels béns en 
estat de nou i, en el moment del sinistre, no 
cobra per aquest valor, l’assegurat pot sentir-se 
decebut. 

Davant uns béns moderns és aconsellable 
atorgar-la, ja que ens evitem els problemes de 

depreciació en el moment de la seva valoració 
en cas de sinistre. 

Però en cap d’aquestes dues afirmacions és 
norma d’obligat compliment, depenent, la 
resposta, de les necessitats i la situació de 
l’assegurat. 

Finalment, atès que en l’actualitat aquesta co-
bertura ja s’hi dóna en les pòlisses de la llar, 
hem de tenir molt clares les característiques 
d’aquesta garantia, perquè, si ja era difícil que 
un empresari o gerent entengués el seu sentit 
exacte, ho és encara més que ho arribi a perce-
bre un particular. 

Finalment, i a tall de recapitulació, hem de te-
nir molt present que: a) Els capitals han de ser 
sempre els valors dels béns assegurats en el 
seu estat de nou. b) És bàsic conèixer quin és 
el percentatge màxim que la companyia apli-
ca entre el valor de nou i el valor real. c) Hem 
d’explicar clarament a l’assegurat les condi-
cions i limitacions de la garantia. 

Aquesta és una garantia molt interessant 
d’oferir, coneguem-la i sapiguem quan serà útil 
per als nostres clients. 
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En les condicions generals de les pòlisses mul-
tirisc, en especial les industrials, trobem garan-
ties que poden ser emparades a valor parcial, 
juntament amb altres que ho fan a primer risc. 

Les definicions que es donen en els condicio-
nats per ambdues cobertures solen ser simples 
i aclaridores per a nosaltres, els professionals 
de l’assegurança, però no tant per a l’assegurat. 
Per això, cal fer-li veure la diferència entre 
aquests dos tipus de garanties perquè, en el 
moment de produir-se un sinistre que afecti una 
garantia emparada en una d’aquestes facetes, 
no haguem de donar llargues explicacions al 
client que, a més de veure afectat el seu patri-
moni pels fets ocorreguts tampoc veu clar per 
quina raó ha de cobrar una o altra quantitat. 

Atès que les explicacions les hem de donar 
abans que succeeixi el sinistre (és a dir, en 
estipular les bases de la pòlissa) i no després, 
intentarem exposar unes nocions que permetin 
fer veure al nostre client la diferència existent 
entre ambdues formes d’assegurança. 

Partim, en primer lloc, de l’assegurança a valor 
parcial. Aquesta consisteix en assegurar només 
una part proporcional dels béns a emparar. És 
a dir, en cas de sinistre total mai es pagarà la 
totalitat dels béns assegurats sinó que només 
se’n pagarà el percentatge que haguem esco-
llit. 

Però, què passa en cas de sinistre parcial? La 
primera pregunta que se sol fer l’assegurat és: 
així, només cobraré el tant per cent del dany 
que hagi sofert? Evidentment, la resposta és 
NO: cobrarà la totalitat del perjudici econòmic 
sofert a causa del sinistre amb el límit del per-
centatge escollit. 

Resolem la segona part del problema: el client 
pot pensar que fins aquest límit percentual co-
brarà la totalitat del dany, independentment del 
valor real dels béns assegurats, és a dir, que no 
se li aplicarà la Regla Proporcional en cas que 
aquest valor real sigui inferior al valor assegu-
rat. Això, evidentment, és un altre error. En el 
cas del valor parcial, els béns s’han d’assegurar 
pel seu valor real i sobre aquest import aplica-
rem el percentatge a assegurar. 

Què passa en cas d’existència d’infraassegurança 
en el moment de l’esdeveniment d’un sinistre 
parcial? S’aplicarà la Regla Proporcional, amb 
la qual cosa l’assegurat serà el propi assegu-
rador per la diferència entre el valor real i el 
valor assegurat. Tenim, doncs, la primera idea 
que el client ha de tenir clara: el valor parcial 
no anul·la la Regla Proporcional. 

Quan hem d’oferir aquesta garantia al nostre 
assegurat? Com sempre, la resposta no és 
única i depèn dels casos. Si en un risc veiem 
que la possibilitat que un sinistre afecti el 
100% dels béns és remota, automàticament 
hem de pensar que el més lògic és no empa-
rar aquest 100%, ja que estem encarint el cost 
de l’assegurança innecessàriament. El cas més 
clar que sol haver-hi és el robatori a una indús-
tria, on és pràcticament impossible que es pu-
guin endur la totalitat del gènere o de les matè-
ries primeres emmagatzemades, per no parlar 
de la maquinària pesada que hi hagi (tanma-
teix, aquestes afirmacions han de matisar-se en 
cada cas, ja que encara que no s’emportin la 
maquinària, sí que la poden destruir). 

I quin és el percentatge que s’ha d’aplicar? Evi-
dentment, variarà en cada cas i és l’experiència 
que ens indicarà quin és l’import màxim que pot 
ser danyat en un sinistre. Com més baixa sigui 

L’assegurança a valor parcial 
i l’assegurança a primer risc   
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la quantitat que pot sofrir les conseqüències del 
fet, més baix serà el percentatge. En la majoria 
dels casos l’assegurat ens serà de gran ajut, ja 
que és qui millor coneix la possibilitat de dany 
dels seus béns. 

Passem ara al segon tipus de cobertura, 
l’assegurança a primer risc. 

D’entrada, hem de dir que les similituds amb 
el cas anterior són moltes, però hi ha una di-
ferència fonamental, com veurem més enda-
vant. Així, en aquest cas també s’assegura no-
més una part del valor total dels béns que són 
objecte de la pòlissa, encara que, en aquesta 
ocasió, en lloc d’un percentatge se sol emparar 
una quantitat. També en aquest cas, quan es 
produeix un sinistre total, l’assegurat percebrà 
aquesta quantitat, independentment del valor 
real de tots els béns afectats pel sinistre. Així 
mateix, l’assegurat cobrarà l’import total del 
dany fins el límit de l’import assenyalat per a 
aquesta garantia. 

Però aquí acaben les analogies i entrem en 
la major diferència entre ambdues formes 
d’assegurança: en cas de dany emparat per la 
pòlissa s’abonarà l’import dels béns sinistrats 
independentment del seu valor real, amb el 
límit del capital assegurat, tant en els sinis-
tres totals com en els parcials. Aquesta és la 
segona idea que el client ha de tenir present: 
l’assegurança a primer risc anul·la la Regla Pro-
porcional. 

Aquesta característica fa molt atractiva aques-
ta forma d’assegurança, ja que si no existeix 
la Regla Proporcional no tindrem problemes 
d’infraassegurança en el moment del sinistre. 

Així doncs, quan hem d’oferir aquesta cobertu-
ra? Bàsicament en els casos en què sigui difícil 
la valoració dels béns a assegurar i que, al ma-
teix temps, la possibilitat que un sinistre afecti 
el 100% d’aquests béns sigui escassa. Tot això 
deixant de banda els casos en què la majoria 
de les pòlisses d’assegurança actualment en el 
mercat ja preveuen (vidres, reposició d’arxius, 
diners en metàl·lic, etc.). 

Quin capital hem d’assegurar en aquest tipus 
de cobertura? Com en el cas anterior, el major 
import que pugui veure’s afectat per un sinistre 
que danyi els béns emparats i, generalment, 
també ha de ser el propi assegurat qui ens ser-
veixi d’ajuda per valorar aquest import. 

Com a colofó, un resum d’allò que bàsicament 
ha de saber l’assegurat per conèixer la diferèn-
cia entre ambdós tipus d’assegurança: 

1. Assegurança a valor parcial: a) S’aplica la 
Regla Proporcional en cas de sinistre. b) Co-
breix l’import total dels danys amb el límit del 
capital assignat per a la garantia emparada 
sota aquesta forma. 

2. Assegurança a primer risc: a) No s’aplica 
la Regla Proporcional en cas de sinistre. b) 
Cobreix l’import total dels danys amb el límit 
del capital assignat per a la garantia emparada 
sota aquesta forma. 
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Quan hi ha un sinistre de danys en una empre-
sa, el procés productiu que s’hi desenvolupa 
pot sortir-ne més o menys afectat i, fins i tot, 
pot arribar a la paralització total o parcial de les 
activitats de la indústria.

No cal que el sinistre sigui especialment greu 
perquè es produeixi aquesta paralització; pen-
sem, per exemple, que una petita incidència en 
la cadena de fabricació pot paralitzar totalment 
una indústria altament automatitzada. 

Així, doncs, el valor d’allò que ha resultat mal-
mès pot ser relativament baix, però la pèrdua 
consegüent pot ser molt important i pot afectar 
greument el compte de resultats de l’exercici o, 
fins i tot, el de diversos exercicis. 

Per cobrir aquestes conseqüències del sinistre 
tenim l’Assegurança de pèrdua de beneficis 
que, tal com ens indica el seu nom, cobreix les 
seqüeles econòmiques que suscita la paralitza-
ció d’una empresa després d’un sinistre. 

Abans de comentar les tres modalitats de 
l’assegurança que normalment hi ha al mercat, 
convé tenir present què s’entén per benefici 
d’una empresa i, per tant, com aquest benefici 
pot afectar una interrupció del procés produc-
tiu. 

El benefici, en termes senzills i simplificadors, 
és la diferència entre allò que l’empresa gasta i 
allò que ingressa. Així, el que primer cal quanti-
ficar és allò que gasta i en què ho gasta. 

En concret, hi ha dos tipus de despeses: les fi-
xes i les variables. Les primeres es produeixen 
en una empresa tant si està en funcionament 
com si està paralitzada. Són, entre d’altres, els 
sous i els salaris, la seguretat social, les taxes 

fiscals, els interessos de crèdits, les primes 
d’assegurances, els contractes, etc. Les des-
peses variables són aquelles que únicament es 
produeixen si l’empresa està en funcionament, 
com ara: la compra de matèries primeres, el 
transport, el subministrament d’energia, etc. 

Els ingressos són bàsicament produïts per la 
venda de productes o serveis i també poden ser 
generats pels interessos de comptes corrents o 
per activitats atípiques de l’empresa. 

Tenim delimitats dos conceptes i ens en falta 
un altre que és molt important a l’hora d’oferir 
aquesta garantia: el temps de paralització 
màxima de l’empresa. 

Hem d’imaginar-nos el cas del major sinistre 
possible i calcular quin seria el temps que 
l’empresa romandria tancada. Les persones 
més indicades per fer aquest càlcul són el 
propi empresari o els tècnics de producció de 
l’empresa perquè saben millor el temps neces-
sari per posar novament en marxa el seu ne-
goci. Aquest temps pot no ser el mateix per a 
totes les variables que abans hem indicat; així, 
podria ser que les despeses de nòmines i de 
seguretat social comencessin a recuperar-se en 
menys temps que els interessos de crèdits, ja 
que la indústria podria haver començat a pro-
duir alguna cosa sense estar, però, a ple ren-
diment. 

De tota manera, alguna cosa podem avançar 
nosaltres mateixos perquè si una indústria 
està molt automatitzada, amb maquinària 
d’importació o difícil de trobar a curt termini, 
hem de pensar que estarà molt més temps pa-
ralitzada que una altra que estigui equipada 
amb maquinària de fàcil reposició. També va-
riarà el temps si la indústria depèn totalment 

Assegurança de pèrdua 
de beneficis (I) 
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d’una sola cadena o secció, o si té diverses 
seccions independents. En el primer cas, és fà-
cil que un sinistre paralitzi totalment l’empresa 
i, probablement, durant més temps que en el 
segon cas. 

Revisats aquests conceptes, passem a veure 
quins sinistres poden produir una pèrdua de be-
neficis per a l’empresa, o sigui en quines pòlis-
ses podem incloure aquesta garantia. 

A més dels incendis i les consegüents explo-
sions, avui dia hi ha un altre fet tant o més peri-
llós que pot causar la paralització d’una empre-
sa: l’avaria de la maquinària industrial. Pensem 
que una avaria a la maquinària de control del 
procés productiu pot paralitzar l’empresa per 
un període de temps que pot arribar a ser força 
llarg. També els riscos que inclou l’anomenada 
«Extensió de garanties» (actes vandàlics, vent, 
pedra i neu, xoc de vehicles, etc.), la caiguda 
de llampecs, els esdeveniments catastròfics i, 
fins i tot, les conseqüències d’un robatori poden 
conduir a la paralització de l’empresa. Per tant, 
quan oferim la cobertura d’aquestes garanties 
podem, immediatament, oferir la inclusió de 
l’Assegurança de pèrdua de beneficis. 

Dels tres tipus de cobertura que hi ha per a 
aquesta garantia, n’hi ha una que, en sentit 
estricte, no la podem considerar com a Pèrdua 
de Beneficis. Es l’anomenada Paralització de 
Treball. Consisteix a determinar un percentat-
ge sobre el capital emparat, de manera que en 
el moment de produir-se un sinistre la quantia 
de la indemnització s’amplia amb l’esmentat 

percentatge per tal de cobrir el temps que 
l’empresa ha estat aturada. 

El principal avantatge d’aquesta cobertura és 
la seva senzillesa, ja que no cal tenir en comp-
te cap dels conceptes que hem indicat abans 
perquè, en cas de paralització, afegim el per-
centatge a la indemnització sense cap més 
complicació. Podria passar, i de fet ha passat 
més d’una vegada, que fins i tot sense haver-
hi paralització s’atorgués aquest percentatge a 
l’assegurat que ha sofert el sinistre. 

L’inconvenient més important és que no té res 
a veure amb el benefici real de l’empresa, de 
manera que pot ser que li estem donant una 
indemnització que no arribi a cobrir ni una mí-
nima part del perjudici que ha sofert (per exem-
ple, pensem en el sinistre de poc cost però que 
produeix una paralització del treball durant un 
període de temps llarg). 

Aquesta mena de cobertura s’hauria d’oferir 
a empreses a les quals la paralització produís 
poques pèrdues, de manera que el percentatge 
sobre la indemnització per danys pugui superar 
el perjudici real produït per l’aturada. Hem de 
comentar encara els dos altres tipus de cober-
tura, d’aquesta garantia, que són els més com-
plexos, per la qual cosa, ho farem en el proper 
Butlletí. 
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En l’anterior Butlletí havíem fet referència a un 
primer tipus d’Assegurança de pèrdua de be-
neficis que, en realitat, no podia considerar-se 
com a tal ja que no cobria el benefici real es-
perat per l’empresa sinó un percentatge sobre 
l’import del sinistre. Es tracta de l’anomenada 
Assegurança de paralització del treball. 

Veurem a continuació els altres dos tipus 
d’assegurança que, en aquest cas, sí que co-
breixen les pèrdues que ocasiona a una empre-
sa la interrupció del procés productiu a causa 
d’un sinistre. El primer cas seria aquell que 
només empara la despesa fixa que l’empresa 
continua tenint malgrat l’esdeveniment dam-
nós, i el segon el que empara el benefici que 
l’empresa ha deixat d’obtenir. 

En primer lloc, quines despeses i quin benefici 
empara aquesta cobertura? 

Comencem per les despeses: empara les que 
havíem definit com a fixes i exclou les que de-
penen directament del fet d’estar en funcio-
nament l’empresa, ja que en estar paralitzada 
aquestes despeses no es produeixen. 

També queden excloses les compres de ma-
tèries primeres, la qual cosa és lògica per-
què aquestes han de ser emparades per 
l’Assegurança de danys i, per tant, després del 
sinistre, l’empresa cobrarà el seu import en la 
indemnització que percebi. 

Si hem escollit la garantia que empara només 
la cobertura de les despeses, ja no faria falta 
continuar després d’haver-les valorat. De tota 
manera, si hem escollit la garantia que co-
breix la minva del benefici de l’empresa hem 
de procedir a definir què queda cobert per la 
pòlissa. El benefici emparat és el que prové 

directament de l’activitat normal de l’empresa, 
és a dir, en aquest cas quedarien exclosos els 
denominats «beneficis atípics», que són els que 
procedeixen d’operacions com venda d’edificis i 
terrenys, operacions de borsa, etc. i que podem 
considerar com a no relacionats amb el procés 
habitual de treball de l’empresa. 

Una vegada coneixem les cobertures que 
l’empresa pot desitjar, es presenta una nova 
variable que cal tenir en compte: el temps, 
és a dir, el període màxim que hem de cobrir 
per aquesta garantia. En efecte, els beneficis 
(o, si s’escau, les despeses) són una quantitat 
no quantificable per si mateixa (com pot ser la 
maquinària de l’empresa) que estan en funció 
del període temporal en el qual s’obtenen o es 
meriten, hem de fixar quin ha de ser aquest pe-
ríode, és a dir, quin serà el temps màxim que 
l’empresa pot restar inactiva a causa d’un sinis-
tre. Evidentment, com més gran sigui el temps 
que assegurem, més cara serà la prima a pagar 
per l’assegurat. 

Ara bé, si per voler retallar el preu donem un 
període massa curt, podem no cobrir l’autèntica 
pèrdua i fer-li, amb això, poc favor al nostre 
client. 

Doncs, quin període hem d’assegurar? Una ve-
gada més, serà el propi assegurat qui ens do-
narà la resposta a aquesta pregunta, ja que ell 
és qui coneix millor el temps que es tarda en 
posar en funcionament novament la producció 
habitual. 

Normalment, es fixa una fracció d’any (tres 
mesos, sis mesos, etc.) o un any complet (fins 
i tot més) com a temps en el qual l’empresa 
queda paralitzada i, per tant, té dret a percebre 
la indemnització per la disminució del benefici 

Assegurança de pèrdua       
de beneficis (II)  



20 | | 21

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

(o no cobertura de la despesa) que ocasiona 
aquesta inactivitat. 

Però també poden ser períodes diferents per 
als diversos tipus de despeses i beneficis. 
D’aquesta manera, per exemple, un període de 
tres mesos per al total de sous, salaris i segure-
tat social; de sis mesos per a d’altres despeses, 
i d’un any per a les despeses financeres. Tot 
això depèn de quan l’empresa cregui que pot 
començar a cobrir-los amb un procés productiu 
normal. 

Fins aquí, hem parlat del període de cobertu-
ra que donarem a l’assegurat (tres mesos, sis 
mesos, etc.), però voldríem fer esment d’un 
punt important per tal d’evitar errors: totes 
les pòlisses calculen la prima sobre el benefici 
anual (o sobre les despeses anuals), és a dir, la 
dada que hem de demanar a l’empresa abans 
de contractar la cobertura és el benefici (o des-
pesa) d’un any sencer, encara que el període 
que s’ha d’assegurar sigui inferior. 

Encara que només assegurem el benefici per 
un temps de, per exemple, tres mesos, el be-
nefici que haurem de demanar a l’assegurat és 
l’anual i no el d’aquest període inferior, ja que 
en cas contrari cauríem en l‘infraassegurança. 
I, ja que parlem d’infraassegurança, hem de re-
cordar que en aquesta garantia també hi entra 
l’aplicació de la regla proporcional, per la qual 
cosa hem d’assegurar el benefici esperat com 
més exacte possible. Amb tot això, per raons 

òbvies, existeix en aquesta garantia una flexi-
bilitat major que en la resta de les cobertures 
d’una pòlissa pel que fa a l’aplicació d’aquesta 
regla proporcional, ja que els beneficis i les 
despeses poden variar de forma considerable 
d’un exercici a l’altre. 

Per últim, queda saber quan hem d’oferir un 
tipus de cobertura o un altre. En principi, la 
cobertura de despeses caldria oferir-la a em-
preses sense beneficis, és a dir, empreses amb 
pèrdues, mentre que la cobertura dels beneficis 
és per a les que ja en tenen. Tanmateix, sempre 
serà el client, amb el nostre assessorament, qui 
haurà de decidir si escollir-ne un o altre, sem-
pre coneixent els avantatges reals de cobrir el 
benefici total. 

Hem de pensar que no és la primera vegada 
que en no poder realitzar el benefici esperat en 
un exercici –per causa d’un sinistre– s’ha ha-
gut de tancar una empresa, amb totes les seves 
conseqüències. 

Hem estudiat una garantia important i molt 
interessant per a les empreses. No dubtem en 
oferir-la i explicar els seus avantatges als nos-
tres clients. És possible que algun dia ens ho 
agraeixin. 
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El dia 3 de maig d’enguany entrava en vi-
gor (després de la seva publicació en el BOE 
el dia anterior) la Llei 9/92 de mediació 
d’assegurances privades. La Llei que durant 
tant de temps ha fet vessar rius de tinta i opi-
nions i comentaris de tota mena entre els pro-
fessionals de l’assegurança. 

No és aquest el moment de comentar la llei, 
sinó que simplement volem presentar un resum 
dels punts més destacats d’aquesta llei en la 
seva relació amb els mitjancers en asseguran-
ces privades (o el que és el mateix, agents i 
corredors d’assegurances). 

Primerament s’han de fer un seguit 
d’especificacions quant a qui i com s’efectua la 
mediació d’assegurances. Per a tal cosa la Llei 
deixa molt clar que: 

1r. L’activitat de mediació es realitzarà pels 
mitjancers definits en la Llei, és a dir, agents 
i corredors d’assegurances, i que aquests no 
podran assumir la cobertura de cap classe de 
risc ni fer-se càrrec de la sinistralitat objecte 
de l’assegurança. 

2n. Les entitats asseguradores podran accep-
tar la cobertura de riscos sense la intervenció 
d’un mitjancer d’assegurances o utilitzar les 
xarxes de distribució d’altres entitats assegu-
radores. Pel que fa als seus agents, hauran de 
dur un registre d’aquests agents, i també hau-
ran d’adoptar les mesures necessàries per a la 
seva preparació, establint programes de forma-
ció en els quals s’indicaran els requisits que 
han de complir els agents als quals es destinin 
i els mitjans a fer servir per a la seva execució. 

3r. Les societats mútues a prima variable i les 
entitats de previsió social no podran utilitzar 
els serveis de mitjancers d’assegurances. 

En segon lloc, la Llei (Article 5.1) marca 
molt clarament que les dues úniques figures 
existents de mitjancers (agents i corredors 
d’assegurances) són incompatibles entre si. 
Partint d’aquesta diferenciació, passem a veure 
què diu la Llei per a uns i altres. 

1. AGENTS D’ASSEGURANCES 
1.1 La seva relació amb la companyia està re-
gulada per un contracte mercantil, estant to-
talment prohibit estar vinculat amb més d’una 
asseguradora, llevat que sigui autoritzat per 
escrit per l’entitat (Article 8.1). 

1.2 L’esmentat contracte haurà d’especificar 
les comissions sobre les primes o altres drets 
econòmics que corresponguin a l’agent durant 
la vigència d’aquest contracte i, si s’escau, una 
vegada s’hagi extingit. 

1.3 Els agents no podran traspassar tota o part 
de la seva cartera d’una entitat asseguradora a 
una altra, ni efectuar actes de disposició sobre 
aquesta cartera (Article 9.1), només en cas de 
cessament podrà comunicar tal circumstància 
als seus assegurats. 

1.4 En la seva publicitat o en les seves co-
municacions amb tercers, l’agent hi haurà 
de fer constar la condició de tal, mitjançant 
l’expressió AGENT D’ASSEGURANCES o SO-
CIETAT D’AGÈNCIA D’ASSEGURANCES, segons 
es tracti de persona física o jurídica, i també 
la denominació social de l’entitat a la qual es 
troba vinculat, així com el número de registre 
atorgat per aquesta entitat. En el termini de 

La nova llei de mediació       
en assegurances privades    
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sis mesos d’ençà de la sortida de la llei, han 
d’adaptar-se a aquesta disposició. 

En aquest aspecte, entenem que a l’expressió 
«agent d’assegurances» s’hi podria afegir la pa-
raula «col·legiat» (AGENT D’ASSEGURANCES 
COL·LEGIAT). La qual cosa constituiria un re-
forçament en la seva imatge professional i una 
distinció en relació amb aquells agents no per-
tanyents a un Col·legi. 

1.5 Les comunicacions efectuades a l’agent pel 
prenedor de l’assegurança o l’assegurat tin-
dran els mateixos efectes que si s’haguessin 
realitzat directament a l’entitat asseguradora. 
Succeeix el mateix amb el pagament dels re-
buts realitzat a un agent. 

1.6 La formació dels agents anirà a càrrec de 
l’entitat a la qual pertanyin. 

1.7 Les entitats seran responsables de les 
infraccions de la legislació de mediació 
d’assegurances en les quals incorrin els seus 
agents. 

Però, què passa amb els contractes d’agència 
actualment en vigor? 

1r. La disposició transitòria sisena, que regula 
el règim de drets adquirits, indica clarament 
que es regiran per la legislació anterior els con-
tractes celebrats sota el seu règim, havent-se 
de modificar únicament allò que es disposa en 
la disposició transitòria 1” 2. 

2n. L’esmentat paràgraf 2n de la disposició 
transitòria 1a indica que els contractes hauran 
de modificar-se, en el termini d’un any d’ençà 
de la publicació de la Llei, introduint-hi els se-
güents aspectes: a) possibilitat d’utilització de 
subagents per part de l’agent, b) regulació de 
la transmissió de cartera d’acord amb allò que 
s’indica en el punt 1.2 assenyalat més amunt; 
és a dir, que no podran traspassar la seva carte-
ra ni efectuar actes de disposició sobre aquesta 
cartera. 

2. CORREDORS D’ASSEGURANCES 
2.1 Els corredors d’assegurances no podran 
mantenir vincles que suposin afecció a entitats 
asseguradores o pèrdua d’independència res-
pecte d’aquestes, havent d’informar l’assegurat 
sobre les condicions de l’assegurança, oferint 
les cobertures que, segons el seu criteri profes-
sional, millor s’adaptin a les seves necessitats. 

2.2 En la seva publicitat o en les comunicacions 
amb tercers, el corredor haurà de fer constar 
la condició com a tal, mitjançant l’expressió 
CORREDOR D’ASSEGURANCES O CORREDO-
RIA D’ASSEGURANCES, segons es tracti de 
persona física o jurídica, i també el fet d’estar 
inscrit en el Registre de la Dirección General de 
Seguros, tenir concertada una assegurança de 
Responsabilitat Civil i haver constituït una ga-
rantia (per exemple, mitjançant la contractació 
d’una assegurança de caució). 

En aquest cas entenem, també, que s’hi podria 
afegir a l’expressió «corredor d’assegurances» 
la paraula «col·legiat» (CORREDOR 
D’ASSEGURANCES COL·LEGIAT), la qual cosa 
constituiria un reforçament de la seva imat-
ge professional i una distinció en relació amb 
aquells corredors no pertanyents a un Col·legi. 

2.3 El pagament dels rebuts realitzat a un co-
rredor no s’entendrà realitzat a la companyia 
llevat que el corredor lliuri el rebut de pri-
ma de l’entitat asseguradora al prenedor de 
l’assegurança. 

2.4 El corredor haurà d’estar en possessió del 
diploma de mitjancer d’assegurances titulat, 
prestar fiança a favor de la Dirección General 
de Seguros, contractar una assegurança de RC 
i presentar a la Direcció General de Seguros un 
programa d’activitats indicant els rams que es 
treballaran i els mitjans amb què es compta per 
dur-ho a terme. 

Pel que fa a les quanties de l’aval i de 
l’assegurança de RC indicades abans, la dis-
posició transitòria 3a indica que han de ser el 
doble de l’import mitjà mensual dels fons con-
fiat, amb un mínim de 10.000.000 de pessetes 
l’aval, i un mínim de 200.000.000 de pessetes 
de garantia de RC. 

2.5 Els corredors d’assegurances podran cele-
brar contractes mercantils de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques de l’actuació de 
les quals es responsabilitzaran administrativa-
ment. 

2.6 No podran ser corredors d’assegurances els 
directius i empleats d’entitats asseguradores, 
els agents d’assegurances, els perits taxadors, 
els comissaris d’avaries i, finalment, els direc-
tius i empleats de bancs i caixes d’estalvi. 

2.7 Quant a les societats de corredoria, aques-
tes han de ser societats mercantils els esta-
tuts de les quals contemplin, dins de l’apartat 
corresponent a objecte social, la realització 
d’activitats de corredoria d’assegurances. Ha 
desaparegut, doncs, l’exclusivitat de l’objecte 
social que quedava reflectit en l’anterior legis-
lació. 

Però, què succeeix amb els corredors que en 
l’actualitat es troben treballant? 

1r. La disposició transitòria 2a, paràgraf 1r, indi-
ca que en el termini d’un any hauran d’adaptar-
se al que la Llei disposa. 

2n. El paràgraf 2n de l’esmentada disposició 
transitòria indica que els corredors hauran 
d’acreditar davant la Dirección General de Se-
guros que reuneixen els requisits assenyalats 
en el punt 2.4 anterior, exceptuant-hi la presen-
tació del programa d’activitats. 

3. CONTROL ADMINISTRATIU 
Els agents i corredors d’assegurances que-
den subjectes a la inspecció del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, podent ser aquesta 
inspecció sobre la seva situació legal, tècnica 
i econòmico-financera, i també sobre les condi-
cions en les que exerceix la seva activitat. 

4. TÍTOLS D’AGENT I CORREDOR 
D’ASSEGURANCES 

La nova Llei elimina els títols antics, i hi 
introdueix el nou «Diploma de mitjancer 
d’assegurances titulat». Malgrat tot, els agents 

i corredors que estiguin en possessió dels an-
tics títols queden inclosos automàticament en 
el nou Registre de mitjancers d’assegurances 
titulats (disposició addicional 2a). 

Tanmateix, aquest Diploma només és necessari 
per als corredors d’assegurances i, únicament, 
s’exigeix als agents tenir capacitat legal per 
exercir el comerç. 

5. COL·LEGIACIÓ 
Podran col·legiar-se únicament qui acrediti 
estar en possessió del «Diploma de mitjancer 
d’assegurances titulat», però en cap cas no 
serà un requisit per a l’exercici de l’activitat de 
mitjancer la incorporació a Col·legis. 

Això no obstant, les persones que tot i que no 
estiguin en possessió del títol d’agent i corre-
dor d’assegurances, estiguessin incorporades 
als Col·legis, podran continuar-hi, però sense el 
caràcter d’electors. 

Aquests són, a grans trets, els aspectes més 
remarcables de la Llei. Malgrat tot, queden di-
versos punts foscos que només el reglament de 
la Llei i la interpretació que a la Llei es doni els 
podran aclarir. 
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Assegurança de mort o 
assegurança de jubilació? (I)    

La primera premissa que ha de tenir en comp-
te un mediador és la d’assessorar l’assegurat 
sobre el tipus de cobertura que realment ne-
cessita. D’acord amb això, en el cas de les as-
segurances de vida se’ns presenta una qüestió, 
hem d’oferir-li una assegurança de mort o una 
de jubilació? 

Desgraciadament, la publicitat i la política de 
contractació de companyies i bancs impedei-
xen, tant al client com al mediador, demandar 
o oferir sense prejudicis un producte adequat 
a la necessitat real de l’assegurat. És per això 
que es necessita tenir les idees molt clares so-
bre el que més convé al contractant i sobretot 
quan aquestes assegurances se subscriuen per 
terminis molt llargs, amb la qual cosa, un error 
d’elecció pot tenir conseqüències molt negati-
ves per a l’economia de l’assegurat. 

Per tal d’aclarir conceptes, partim de què és 
una assegurança de vida i les seves modalitats. 

L’assegurança de vida és aquella que es basa 
en la possibilitat de defunció d’una persona en 
un determinat moment. 

Existeixen tres úniques classes: la de mort (o 
risc), la de supervivència (o de capitalització) i 
la mixta, que és una combinació de les dues an-
teriors. Qualsevol tipus d’assegurança de vida 
que existeixi en el mercat, sigui quina sigui 
la seva denominació, pertany a alguna de les 
classes indicades. 

Vegem en què consisteix cada una d’elles i per 
a qui pot ser interessant la seva contractació. 

L’ASSEGURANÇA DE MORT 
És l’assegurança de risc pur. En ella s’empara 
un capital en el cas que l’assegurat morís dins 

d’un període fixat prèviament. Bàsicament exis-
teixen tres subtipus d’aquesta assegurança: 
l’assegurança a vida entera, l’assegurança 
temporal i l’assegurança d’amortització. 
Aquesta última és una variant de l’assegurança 
temporal. 

Comencem per l’assegurança a vida entera. 
És aquella que, tal com indica el seu nom, es 
contracta per a tota la vida de l’assegurat. El 
pagament de la prima pot ser vitalici, temporal 
o únic. En el primer cas el contractant pagarà 
fins el moment de la seva mort; en el segon, 
ho farà només durant un determinat període de 
temps; i en el tercer, ho farà de cop. Però, sigui 
quin sigui el període durant el qual es paga la 
prima, mentre no s’anul·li prèviament, la com-
panyia abonarà el capital contractat als benefi-
ciaris en el moment de la mort de l’assegurat. 

És un tipus d’assegurança que, per desgràcia, 
les companyies han anat deixant de banda per 
manca d’una demanda d’aquest producte. Però 
la causa d’aquesta mancança l’hem de buscar 
en el fet que no s’ha sabut explicar als poten-
cials assegurats els beneficis d’aquesta asse-
gurança. 

Posem un exemple. Una persona que disposa 
d’un petit patrimoni per llegar als seus hereus 
sap que aquests estaran obligats a desprendre-
se’n d’una part en el moment de la seva mort a 
fi de poder fer front a l’Impost de transmissions 
mortis causa; és a dir, a l’Impost de succes-
sions. Si ha contractat aquesta assegurança i 
si la quantitat és l’adequada, sabrà que és sufi-
cient per liquidar aquest impost sense que min-
vi el patrimoni que tants esforços els pot haver 
costat aconseguir. 

Evidentment la quantia dependrà sempre del 
patrimoni que posseeixi, però tant si és gran 
com petit, l’assegurança sempre serà útil per 
complir amb el tràmit fiscal. 

Un enemic bàsic d’aquesta assegurança és la 
inflació que pot fer que un capital contractat 
avui hagi perdut en uns anys tot el seu valor. 
Per solucionar aquest problema existeixen dues 
opcions –o la unió d’ambdues–: l’increment 
anual fix o mitjançant un índex i la participa-
ció en beneficis. Tenint aquesta assegurança 
valors de reducció i rescat que significa que la 
companyia ha de crear una reserva matemàtica 
suficientment important com per no fer partícip 
al contractant de la rendibilitat que obtingui 
d’ella, si li unim una indexació, el capital queda 
fora de perill de les minves que el temps li pot 
ocasionar. 

Existeix, però, una greu dificultat en el moment 
de contractar-lo i és que la major part de les 
companyies han abandonat aquest producte i 
que els que existeixen en l’actualitat en el mer-
cat amb aquest nom només són succedanis que 
en realitat amaguen assegurances de jubilació 
i que s’han llançat per tractar d’aconseguir la 
desgravació en l’IRPF, però que no compleixen 
la vertadera funció que té aquest producte. 
Potser si agents i consumidors el tornéssim a 
demanar, les companyies es veurien obligades 
a oferir-lo una altra vegada, la qual cosa seria 
fer un autèntic favor als assegurats. 

A qui s’ha d’oferir aquest producte? Principal-
ment a gent d’una certa edat i amb un patri-
moni (gran o petit) constituït; no és una asse-
gurança que es pugui oferir a persones joves, a 
les quals s’adequa millor l’assegurança tem·
poral. Aquesta és una assegurança en la qual 
la companyia s’obliga a pagar als beneficiaris 
un capital si l’assegurat mor durant un període 
de temps concret. Aquest període pot ser més 
o menys llarg i generalment oscil·la entre un 
i trenta o trenta-cinc anys. Podríem considerar 
que el límit màxim de l’assegurança temporal 
és la de vida entera.

Com en el cas anterior, la inflació és el més 
gran enemic d’aquesta assegurança. En aquest 
cas, malgrat tot, per combatre-la no tenim la 
possibilitat de la «participació en beneficis» 
ja que en ser de curta durada i sense valors 
de reducció i rescat, la reserva matemàtica 
a constituir és tan petita que no permet a la 
companyia obtenir beneficis suficients per re-

partir. Per això l’única solució que tenim és la 
revalorització anual, ja sigui mitjançant índex o 
increments fixos.

A qui es destina aquesta assegurança? És 
l’assegurança idònia per a persones joves que 
acaben de constituir una família i que tenen 
tota una sèrie de càrregues que graven la seva 
economia personal (hipoteques, préstecs, crè-
dits, etc.) i que encara no han tingut temps de 
crear un patrimoni que deixi els membres de la 
seva família sense perill de dificultats econò-
miques en cas de mort. No cal dir que és acon-
sellable, tant per homes com per dones, que 
aportin el seu sou o salari a l’economia familiar. 

Quant a la durada, variarà segons l’edat i les 
necessitats de cada persona. És aconsellable, 
en general, per a un assegurat molt jove la 
durada anual, la qual cosa es desaconsella a 
partir dels trenta-cinc o quaranta anys, si no es 
tracta de cobrir una necessitat econòmica vi-
gent en un període de temps molt curt (dos o 
tres anys).

Per a un assegurat no tan jove és més conve-
nient elegir la temporal a un termini més gran, 
ja que encara que inicialment pagarà més que 
en el cas de l’anual, finalment pagarà molts 
menys i hi sortirà guanyant. En aquest cas, 
malgrat tot, els agents topem amb les ofertes 
dels bancs i caixes d’estalvis que ofereixen as-
segurances temporals anuals als seus clients 
a preus molt reduïts, ja que les inclouen en 
alguna assegurança col·lectiva que l’entitat té 
oberta. L’única arma que tenim per lluitar con-
tra ells és fer veure a l’assegurat que si ha de 
tenir l’assegurança contractada per un període 
de temps llarg, al final la prima a pagar, que 
augmentarà amb l’edat, pot arribar a ser pro-
hibitiva.

Per a persones més grans i amb necessitats 
econòmiques a més llarg termini, pot ser més 
convenient oferir l’assegurança a vida entera.

Ens queda l’assegurança d’amortització. 
De fet, aquesta assegurança és en realitat una 
assegurança temporal en la qual el termini i el 
capital emparats s’adeqüen a l’amortització 
d’un crèdit o similar. El capital anual davallarà 
d’acord amb la suma pendent d’amortització 
del crèdit de l’assegurat.

És una assegurança que s’ha d’oferir a qui 
ha d’amortitzar un capital en un termini de 
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temps, que pot ser més o menys llarg, i a qui 
assegurar un capital igual per a tot un perío-
de d’assegurança significa pagar per unes ne-
cessitats que no té. En aquest cas l’edat no ha 
d’afectar al seu oferiment, ja que és aconsella-
ble independentment d’ella.

Vull subratllar, abans d’acabar la col·laboració 
d’aquest trimestre, que quan s’indica que una 
assegurança és aconsellable per a un cert tipus 
de persones això no indica que no es pugui ofe-
rir a d’altres; el que sigui aconsellable oferir-la 
o no, sempre dependrà de les necessitats per-
sonals i per això hi som nosaltres, els mitjan-

cers d’assegurances, per indicar els pros i els 
contres de cada assegurança i que el client pu-
gui decidir amb coneixement si l’interessa o no.

En el següent Butlletí continuarem tractant la 
resta d’assegurances de vida. octubre

novembre
desembre

1992

40

La Llei 18/1991 de 6 de juny de l’Impost sobre 
la renda de les persones físiques i el reglament 
aparegut posteriorment en el Reial Decret 
1841/1991 de 30 de desembre, van canviar 
de manera important el marc fiscal en el qual 
es mouen les assegurances de vida. Aquesta 
normativa introduïa canvis significatius que 
afavorien, respecte a la Llei anterior, l’estalvi 
individual. 

Efectivament, a la nova Llei de l’IRPF, el legisla-
dor premia l’estalvi de manera molt més clara, 
ja que dóna avantatges fiscals a la prestació i 
no en el moment de l’aportació. L’element tem-
poral es relaciona directament amb el benefici 
fiscal. 

El legislador permet únicament i exclusiva-
ment una fórmula de càlcul als contractes 
d’assegurances que compleixin una sèrie de 
condicions que els converteix en un producte 
únic en el seu tractament fiscal. 

Ara bé, l’aspecte fiscal és important, molt im-
portant, però no hem de perdre de vista ni obli-
dar l’essència del contracte de l’assegurança, 
la qual no és oferir avantatges fiscals. La ne-
cessitat bàsica que vol satisfer un contracte 
d’assegurança va lligada a la seguretat, a la 
previsió. 

No oblidem que en un pla de jubilació el que 
es pretén oferir és la seguretat de que en el 
moment en el qual descendeixin els ingressos 
no baixi el nostre nivell de vida en el mateix 
grau, ja que, com tots sabem, les pensions de 
la Seguretat Social que haurien de fer aquesta 
funció seran insuficients. 

Les companyies lluiten per oferir als clients 
aquesta seguretat amb la major rendibilitat, li-

quiditat, flexibilitat, etc. Vostès han de conèixer 
en profunditat tot el que envolta el contracte 
d’assegurança i nosaltres, les companyies, fa-
cilitar els mitjans per assolir-ho. 

És evident, i cada vegada més, la necessitat 
de preveure el que esdevindrà en el futur. Hem 
de tenir present que cada cop vivim més anys, 
així doncs els anys que tindrem com a jubilats 
seran molts. Hem d’estalviar per tal que quan 
arribi aquest moment puguem seguir a un ritme 
semblant al que teníem i així poder gaudir dels 
darrers anys de la nostra vida. 

Tot i que som un país afectat majoritàriament 
pel «Síndrome de la lletra», cada vegada són 
més els que senten la necessitat d’estalviar per 
fer front a la seva jubilació amb una bona situa-
ció econòmica. 

Tots vostès hauran conegut a algun client que 
estigui afectat pel «Síndrome de la lletra», per 
la visió a no més d’un any. Són persones que 
quan els hi parlem d’un pla de jubilació diuen 
que encara són joves i més tard se n’adonen 
que ja són vells. 

Fins ara, els bancs i caixes tan sols han volgut 
el millor, el que no els dóna problemes ni fei-
na: les pòlisses de vida. Deixaven per a vostès 
l’assegurança de l’automòbil, de la llar, etc. 
productes que cada cop donen més problemes 
i feina. 

Els bancs i caixes són la nostra competència i 
les oficines d’aquests bancs i caixes són la seva 
competència. Així doncs, és fonamental que re-
accionem contra tot això, que creiem en la fi-
gura de l’agent i corredor d’assegurances, hem 
d’oferir productes competitius (i ho estem fent). 
Els productes asseguradors donen aquesta se-

L’assegurança de vida i          
la seva fiscalitat     
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guretat, rendibilitat i liquiditat que cerquen els 
clients. 

Els agents i corredors d’assegurances han de 
donar un valor afegit als productes, el qual 
consisteix en un bon assessorament, el que 
el client no rep en cap entitat bancària. Un 
aspecte important que cal assessorar molt bé 
és el fiscal. No podem deslligar l’aspecte fis-
cal de la rendibilitat, la nostra rendibilitat s’ha 
de mesurar un cop fets els impostos. Uns tipus 
d’interès alts amb una fiscalitat poc favorable 
converteixen un producte en poc rentable. És 
precisament això el que passa en molts bancs 
i caixes. 

En primer lloc, per analitzar la fiscalitat dels 
contractes d’assegurances hem de veure 
les aportacions i el seu règim fiscal. Les pri-
mes pagades tenen una deducció en la quo-
ta de l’impost d’un 10% excepte si es tracta 
d’assegurances de capital diferit i mixtes. Així 
doncs, el plans de jubilació han perdut la de-
ducció del 10% de la que gaudien fins l’1 de 
gener de 1992. 

Pels canvis que hi ha hagut, la part més inte-
ressant de la fiscalitat de les assegurances de 
vida recau en el règim fiscal de les prestacions. 

Centrant-nos en la tributació per l’IRPF, les 
prestacions es consideraran rendiments i seran 
gravades com a increments de patrimoni o com 
a rendiments del capital mobiliari. 

En general, podríem dir que les prestacions en 
forma de capital tributaran com a increment 
del patrimoni, excepte en els casos determi-
nats previstos a l’Article 9 del Reglament. En 
aquests casos es tributarà com a Rendiment 
Capital Mobiliari. En primer lloc hem de veu-
re en quins casos la tributació es farà com a 
Rendiment Capital Mobiliari. L’Article 9 del 
Reglament ens diu que hi haurà assegurances 
mixtes que tributaran, no com a increment de 
patrimoni, sinó com a Rendiment Capital Mo-
biliari i ho faran si compleixen qualsevol de les 
característiques següents: 

a) Que la seva duració sigui inferior a un any. 

b) Que sigui un producte de duració igual o su-
perior a un any, que tingui una prestació en cas 
de mort dins els tres primers anys i que aques-
ta prestació en cas de mort sigui inferior a un 

150% a la prestació en cas de supervivència en 
el mateix període. 

c) Duració igual o superior a un any, però dins 
el primer any es paga una part de les presta-
cions assegurades en cas de supervivència i és 
de quantia superior al 50% de les que estaven 
previstes. 

d) Que el producte tingui una duració igual o 
superior a un any i existeixin lliuraments en 
metàl·lic o en espècie dins dels tres primers 
anys, de quantitats periòdiques en concepte 
d’interessos, participació en beneficis, etc. in-
dependentment de la forma que adoptin. 

A més d’aquests casos, generaran Rendiment 
del Capital Mobiliari els rendiments procedents 
de les operacions de capitalització. Els produc-
tes que generen Rendiment del Capital Mobi-
liari suportaran el 25% de retenció. 

Les operacions d’assegurança amb un compo-
nent temporal curt i la seva cobertura de risc 
pobre, rebran el mateix tractament fiscal que 
reben els rendiments de l’estalvi obtinguts en 
bancs i caixes. En tots els altres casos, les 
prestacions en forma de capital tributaran com 
a Increments Patrimonials. 

La gran novetat de la nova Llei i Reglament 
de l’IRPF és que ha substituït els coeficients 
correctors de la inflació que existien abans 
pel 7,14%, a multiplicar per cada any de per-
manència a partir del segon. 

Aquest tractament fiscal premia clarament 
l’estalvi de llarga durada ja que, a més termini, 
més avantatge fiscal. És més, la forma de càl-
cul que permet l’Article 11 del Reglament, fa 
que les assegurances de vida siguin la millor 
fórmula per l’estalvi de certa durada. 

A continuació analitzem la manera de calcular 
l’increment net de patrimoni que s’ha generat 
en rebre la prestació única en forma de capital 
quan venç el contracte o de forma anticipada 
fent un rescabalament. 

Hem de distingir –penso que facilitarà la com-
prensió– entre una operació de prima única i 
una altra de primes periòdiques. 

Si l’operació és a prima única, tant si és un 
contracte d’assegurança o un FIM amb una sola 
imposició inicial, hem de fer el següent: 

a) Trobem la diferència entre el que 
hem cobrat i la prima única que vàrem 
pagar en el seu moment. Aquesta 
quantitat és l’Increment Patrimonial 
Brut. Seria sobre el que hauríem de 
tributar si no fos perquè la llei ens 
permet reduir aquest increment patri-
monial sempre que passin dos anys 
des del moment de la imposició fins el 
moment en què ho cobrem. 

b) Si han passat dos anys podrem 
reduir l’increment patrimonial brut en 
7,14% per any després del segon, és 
a dir, si la prima única la vaig pagar fa 
deu anys i la cobro ara, em podré re-
duir l’increment patrimonial brut en un 
57,12% tributant només pel 42,88%. 
D’aquesta manera s’arriba a un Incre-
ment Patrimonial Net. 

A aquest increment patrimonial net hem 
d’aplicar-li el tractament de Renda Irregular 
que per si sol ja és favorable. 

En els casos de primes úniques, arribem a 
l’exempció en el moment en que el termini de 
temps entre el pagament de la prima i la pres-
tació sigui de més de 15 anys. 

Què passa quan l’Increment Patrimonial ve 
generat per un producte amb primes o paga-
ments periòdics? En aquest cas, la companyia 
desglossarà la prestació única en tantes parts 
com pagaments de primes hagi fet l’assegurat, 
especificant en el moment en que cada prima 
es va abonar i la part del capital rebut que co-
rrespon a cada un d’aquests pagaments. 

Amb aquest càlcul que la companyia ha de fa-
cilitar, obtindrem amb exactitud l’increment pa-
trimonial brut derivat de cada prima i el termini 
de temps que hi ha entre aquestes i el moment 
de la prestació. 

Aquests Increments Patrimonials Bruts, els 
podrem reduir en un 7,14% a partir del segon 
any, és a dir, l’Increment Patrimonial Brut dels 
darrers dos anys serà íntegrament Increment 
Patrimonial Net però, a partir del tercer i fins 
l’últim l’anirem reduint en un 7,14% per any. 
La suma d’aquests increments passa a la Base 
Imposable, a la qual li haurem d’aplicar el trac-
tament de Renda Irregular. 

L’Article 11 té un sistema de càlcul de 
l’Increment Patrimonial Net específic per a 
les assegurances de vida que compleixin les 
següents condicions: a) que siguin asseguran-
ces de vida amb primes periòdiques; b) que les 
primes siguin constants o creixents per còmput 
anyal i durant tota la vigència del contracte, i 
c) que en cas d’ésser creixents no sobrepassin 
un increment del 5% en progressió geomètrica. 

Aquest sistema específic determina un únic 
període de permanència per a tot el contracte, 
que serà el resultat de dividir per 1,4 el nombre 
d’anys que hi ha entre les dates de pagament 
de la primera prima i el cobrament de la pres-
tació. 

A aquest període resultant, hem de restar-
li els dos primers anys i multiplicar la resta 
d’anys per 7,14% obtenint així el tant per cent 
d’exempció. 

Haurem de contractar assegurances de primes 
regulars a més de 21 anys i així obtindrem 
l’exempció total del Pla de Jubilació. 

Veiem, doncs, que aquest tractament fiscal és 
realment excepcional, i no trobarem cap altre 
producte que el pugui oferir, només les asse-
gurances de vida. És potser aquí on es troba 
l’autèntic paradís fiscal i no a «orillas del Can-
tábrico». 

La fiscalitat s’ha convertit en un excel·lent ar-
gument de venda de les assegurances d’estalvi, 
afirmant que el pitjor tracte fiscal d’aquestes 
assegurances és igual al millor tracte fiscal 
dels fons d’inversió. 

És evident, doncs, la importància que té pels 
agents i corredors d’assegurances conèixer els 
aspectes fiscals per poder assessorar al client 
amb la qualitat que sempre ha caracteritzat al 
col·lectiu d’agents. 
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Assegurança de mort o        
assegurança de jubilació? (II)    

En el Butlletí 39 havíem vist el primer ti-
pus d’assegurança de vida que existeix: 
l’assegurança de vida per a casos de mort. 
Ara veurem quins són els altres dos tipus que 
havíem comentat: l’assegurança de vida per a 
casos de vida i l’assegurança de vida mixta. 

1. Assegurança de vida per a casos de vida
És una assegurança segons la qual la compan-
yia es compromet a pagar a l’assegurat un ca-
pital o una renda en el cas que visqui a partir 
de certa edat. N’hi ha de dues modalitats: amb 
devolució de primes si es produeix la mort de 
l’assegurat abans d’arribar a l’edat límit i sense 
devolució de primes en cas de mort. En qualse-
vol de les dues modalitats citades el pagament 
de les primes pot ser únic o fraccionat (general-
ment en forma anual). 

Quan l’assegurança és de primes fracciona-
des s’acostuma a anomenar Pla de jubilació, i 
pertany a aquest tipus sempre que no hi hagi 
una garantia que empari el capital, sigui el que 
sigui, en cas de mort de l’assegurat abans del 
venciment. 

Tots aquests plans corresponen a la primera de 
les dues modalitats citades, és a dir, aquella en 
què s’efectua la devolució de primes en cas de 
defunció de l’assegurat. Seria impensable que 
no es tornés als hereus, com a mínim, el que 
s’ha pagat durant la vigència de la pòlissa. 

A més, actualment totes aquestes asseguran-
ces gaudeixen de participació en els bene-
ficis, amb la qual cosa les primes aportades 
per l’assegurat es revaloritzen d’acord amb 
els beneficis obtinguts per la companyia en la 
inversió de les reserves matemàtiques que ha 
de crear per fer front a futurs pagaments. Com 
que generalment les companyies són bones 

inversores del seu diner, els rendiments poden 
arribar a ser alts. 

Però, atenció, perquè aquest tipus 
d’assegurança acostuma a tenir uns costos 
importants. En primer lloc hi ha, lògicament, 
les comissions que hem de percebre els mi-
tjancers d’assegurances, però també les des-
peses de gestió interna de les companyies i els 
costos de l’assegurança de mort que existeix 
per si s’haguessin de tornar les primes paga-
des als hereus de l’assegurat a causa de la de-
funció d’aquest o al mateix assegurat en cas 
d’invalidesa. També cal tenir en compte el preu 
dels complementaris que s’hi poden afegir. 

Així, els rendiments realment obtinguts per 
l’assegurat no són ni de bon tros tan espec-
taculars com els números que les companyies 
comuniquen als seus clients. Les desviacions 
poden arribar a ser tan importants que al final 
de l’assegurança, una vegada deduïda la infla-
ció, el diner que es percep és més o menys el 
mateix que s’ha aportat. 

Cal no oblidar que les companyies només ga-
ranteixen el capital que figura a la pòlissa 
com a tal, i mai els valors estimats en els pro-
jectes que, en més d’una ocasió, no són més 
que precioses fantasies utòpiques que mai 
s’acompliran. 

Quins avantatges té, doncs, aquesta assegu-
rança per al nostre client? En primer lloc, obli-
gar-lo a fer un estalvi que d’una altra manera 
potser no faria i; en segon lloc, la facilitat que 
la periodicitat en el pagament comporta per tal 
de, sense notar-ho, constituir un capital per al 
moment del venciment de la pòlissa. 

A qui l’hem d’oferir i per quant temps? De fet, 
la resposta a aquestes dues preguntes va uni-
da. En primer lloc no l’hem d’oferir a candidats 
massa joves, ja que la seva llarga durada, fins 
el moment que rebran el capital, farà que es 
cansin i anul·lin l’assegurança. No oblidem que 
la vida mitjana d’aquest tipus d’assegurança en 
el mercat europeu és de menys de deu anys i 
que durades més llargues ens duran molt pro-
bablement a la seva cancel·lació anticipada. 
Això significa una penalització afegida, a causa 
del percentatge que les companyies lleven del 
capital en aquests casos. 

No obstant això, hi ha un altre fet que ens orien-
ta sobre la durada màxima d’aquesta assegu-
rança. Fiscalment, a partir dels vint-i-un anys de 
contracte des de l’inici d’aquest, les plusvàlues 
obtingudes no tributen; això comporta un impor-
tant estalvi fiscal, sobretot si el comparem amb 
els plans i els fons de pensions equiparats fis-
calment a les rendes de treball. De tota manera, 
la variabilitat de la normativa fiscal en el nostre 
país fa que sigui difícil de dir fins a quin punt cal 
tenir en compte aquesta dada.

 Així doncs, hem d’arribar a la conclusió que, en 
general, aquesta assegurança s’ha d’oferir, com 
a màxim, vint-i-dos anys abans que l’assegurat 
desitgi percebre el capital garantit per la pòlis-
sa i no abans. Hem de deixar de banda edats 
excessivament baixes que ens duran únicament 
a tenir problemes amb el client quan aquest 
desitgi anul·lar-la.

L’assegurança de prima única té unes conno-
tacions molt negatives a causa del seguit de 
vicissituds que va patir fa poc temps i que 
estan en la memòria de tothom. No obstant 
això, no és una assegurança rebutjable a prio-
ri, i actualment hi ha al mercat productes que 
poden ser financerament interessants. Hem 
de recordar, però, que legalment tenen limita-
cions (un període de temps mínim, existència 
d’assegurança de risc, etc.) per tal d’impedir els 
abusos que es van produir. Per aquesta causa 
es poden incloure en el grup de les asseguran-
ces mixtes.

2. Assegurança de vida mixta
Tal com indica el seu nom, es tracta d’una 
combinació dels dos tipus anteriors, és on hi 
ha un component de risc en cas de defunció de 
l’assegurat i un component de capitalització en 
cas de supervivència.

Avui dia les assegurances que anomenàvem 
mixtes han desaparegut pràcticament de totes 
les companyies i han estat substituïdes pels 
plans de jubilació, que asseguren un capital de 
mort independent de l’import de les primes pa-
gades en cas de defunció de l’assegurat. 

L’altre tipus d’assegurança que les companyies 
ofereixen actualment són les que anomenen de 
vida entera, que no hem de confondre amb les 
que realment ho són i que estudiàvem en el But-
lletí 39. Aquestes assegurances són en realitat 
un pla de jubilació en el qual es posa l’accent 
en el component de risc per sobre del de capita-
lització a efectes fiscals; no deixen, però, de ser 
assegurances mixtes d’aquest, les plusvàlues. 

Així doncs, s’han de fer les mateixes observa-
cions degut a que no tributen; això comporta un 
important estalvi fiscal, sobretot si el comparem 
amb els plans i els fons de pensions equiparats 
fiscalment a les rendes de treball. De tota ma-
nera, la variabilitat de la normativa fiscal en el 
nostre país fa que sigui difícil de dir fins a quin 
punt cal tenir en compte aquesta dada. 

 A més a més, hem de tenir en compte que, com 
que hi ha un component de risc, el rendiment 
obtingut per l’assegurat és menor. És per això 
que seria interessant veure si no és més conve-
nient oferir una assegurança de jubilació pura 
i, a part, una de temporal. Com sempre, i en 
els casos d’assegurança de vida encara més, el 
que hem de fer és estudiar amb cura quina és la 
millor opció per als interessos del nostre client 
i a partir d’aquí assessorar-lo per tal que pugui 
escollir amb tot el coneixement. 

No hem d’oblidar que, sobretot en les assegu-
rances de capitalització, ens trobem amb llar-
gues durades. I que, per tant, un error d’elecció 
tindrà conseqüències negatives molt de temps 
després de la contractació i ja no hi haurà pos-
sibilitat de compensar-ho. 

Fins aquí un ràpid esbós dels tipus 
d’assegurança de vida. Ens queda únicament 
respondre a la pregunta que encapçalava 
aquest escrit: Assegurança de mort o assegu-
rança de jubilació? La resposta és: segons les 
necessitats de l’assegurat.
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La responsabilitat civil     

Una part del col·lectiu de mediadors 
d’assegurances, els corredors, estem patint 
en la nostra pròpia carn les dificultats per les 
quals, en l’actualitat, passa el ram de la Res-
ponsabilitat Civil de totes les companyies. 

No obstant això, no sempre ha estat igual. En 
efecte, els qui ja portem uns quants anys en el 
món de les assegurances podem recordar com 
les primeres pòlisses de RC es feien perquè 
ho requerien els estrangers que arribaven a la 
Costa Brava i que no concebien de tenir un xa-
let o un apartament sense, prèviament, haver 
contractat aquesta assegurança pels danys que 
poguessin causar a tercers. 

A partir d’aquest moment són les companyies 
les que pressionen els seus agents perquè ven-
guin una assegurança que significava un negoci 
rodó, ja que les reclamacions eren mínimes i 
encara que les primes eren realment irrisòries, 
superaven amb escreix la sinistralitat del ram. 

Però els espanyols, a poc a poc, ens hem acos-
tumat a reclamar i els jutges a condemnar a 
quantitats elevades. Com a resultat, el bene-
fici per a les companyies s’ha anat reduint fins 
que ha arribat a ser clarament negatiu, la qual 
cosa ha portat a les asseguradores a la situació 
d’haver d’anul·lar moltes pòlisses i a incremen-
tar fortament el preu de les restants. 

Amb aquestes premisses, semblaria que ens 
trobem davant d’un tipus d’assegurança de 
demanda, és a dir, que els mediadors pràcti-
cament no hauríem d’oferir res, ja que les em-
preses i particulars ens ho demanarien sense 
que nosaltres els hi haguéssim ofert, però no 
és així. 

Desgraciadament, si la conscienciació del dret 
a reclamar ha crescut en l’usuari, no ho ha fet 
de forma igual la mentalitat de risc entre els 
qui, per la seva activitat. estan subjectes a una 
possible demanda, bàsicament empresaris i 
professionals, però també ciutadans privats. 

Així, no és difícil trobar empreses que, estant 
plenament subjectes a la Llei del consumidor, 
no tenen ni desitgen contractar una assegu-
rança de RC ja que, quan se’ls informa del risc 
que corren, la seva resposta sol ser que si en 
vint o trenta anys no els ha passat res, tampoc 
els passarà res ara; o bé responen que tenen 
molta cura en els productes que utilitzen o en 
la forma que han de treballar i que, per tant, no 
tenen risc. 

Fal·làcies. Ja hem comentat anteriorment que 
la situació de la RC en els últims tres anys no 
té res a veure amb la que existia fa només sis 
o set anys i que no és més que el principi d’una 
escalada en el nombre i quantia de les reclama-
cions i indemnitzacions. Pensem, per exemple, 
que la ja esmentada Llei del consumidor con-
sagra pràcticament una RC de tipus objectiu ja 
que, amb el principi de la intervenció de la cà-
rrega de la prova fa que hagi de ser l’autor del 
dany el responsable de demostrar que no ha es-
tat el seu producte o la seva actuació la causa 
del dany. Dit d’una altra manera, vol dir que és 
responsable a menys que demostri el contrari. 

Com pot, doncs, una persona creure que està 
lliure de cometre un error o d’utilitzar en el seu 
procés de fabricació, encara que sigui de forma 
totalment involuntària, un producte que pugui 
produir danys als consumidors o usuaris que 
l’utilitzin? 

Potser pot fer front a les fiances, despeses de 
defensa i altres costos judicials que una recla-
mació que se li hagi presentat li comportarà, 
encara que amb posterioritat es demostri que 
no té fonament? 

Però, fins i tot els qui no es veuen afectats per 
aquesta Llei tenen una altra font de possibles 
reclamacions, els seus propis empleats. Així un 
accident laboral que ocasioni lesions o seqüe-
les o, fins i tot, la mort d’un treballador pot ser 
objecte de demanda per part del perjudicat, les 
seves famílies o la Seguretat Social, si hi ha 
indicis que hagi estat a causa d’una falta de 
mesures de seguretat o per una possible ne-
gligència en el seu compliment. Evidentment, 
ningú no té un vigilant al costat del treballa-
dor durant les hores en què aquest dur a cap la 
seva comesa laboral. 

I no hem d’oblidar tampoc els possibles danys 
que puguin ocasionar-se als veïns o zones li-
mítrofes ja sigui per l’aigua, el foc o els esca-
paments derivats del propi procés productiu; ni 
els riscos de contaminació accidental; ni els de-
rivats del transport d’objectes, la seva càrrega 
o descàrrega; ni els possibles danys a clients 
o visitants de l’empresa; ni tants d’altres ris-
cos l’enumeració dels quals faria necessària la 
confecció d’un llibre sencer en lloc d’aquestes 
quatre ratlles. 

Tampoc hem de pensar que la vida privada esti-
gui exempta de riscos. Des del dany que l’aigua 
pot ocasionar al veí o el vidre trencat pel cop 
de pilota d’un fill, podem arribar a sinistres 
en els quals pot haver-hi víctimes mortals. I si 
no, pensem en aquell paquet que es carrega 
tranquil·lament a la baca del cotxe i que, en 
caure, provoca un greu accident de circulació la 
qual cosa no queda emparada per les cobertu-
res de l’assegurança d’automòbils. 

Aquesta assegurança, doncs, l’hem d’oferir 
abans que cap altra, fins i tot abans que 
l’assegurança de danys patrimonials ja que, 
en aquest cas per un incendi o un robatori, el 
perjudicat sap quin és el límit que pot perdre i 
si podrà o no reposar-lo. En RC ningú sap quin 
serà el màxim d’una reclamació. 

I ja que hem mencionat els límits, hem arribat 
a l’escull més important amb què ens trobem 
en oferir aquest tipus d’assegurança: el màxim 
d’indemnització. 

Quin ha de ser aquest límit? No hi ha cap res-
posta, ja que la possible reclamació vindrà 
donada pel nombre de perjudicats i la gravetat 
dels perjudicis que hagin patit. 

D’aquesta manera, hem de conèixer el tipus 
d’activitat industrial o professional del nostre 
assegurat per a la RC del negoci, o el nivell de 
vida, de relacions, de viatges, esports, etc. si 
es tracta de la RC privada. Hem de conèixer 
el nombre d’usuaris que poden utilitzar el pro-
ducte de l’assegurat i si aquest producte és de 
consum final o s’utilitzarà com a subproducte 
per a l’obtenció d’un altre o altres; el nivell de 
perillositat del procés de fabricació; el nombre 
d’empleats que té i els nivells de protecció exis-
tents per evitar accidents laborals; l’existència 
de veïns o zones limítrofes, i el grau de danys 
que se’ls pugui causar, etc. I amb tot això, ens 
trobarem en condicions d’aconsellar quin és el 
límit d’indemnització que els convé més. 

S’ha de pensar que com més alt sigui el lí-
mit major serà el cost de l’assegurança i més 
s’haurà d’encarir una pòlissa. Si la possibilitat 
de reclamació és baixa, tampoc fem cap favor 
al nostre client. Com sempre, serà l’experiència 
la que ens vagi aconsellant en aquest aspecte. 

Fins aquí hem fet un esbós, a grans trets, de 
l’assegurança de RC. En els Butlletins futurs 
esperem entrar amb més detalls en alguns as-
pectes i garanties importants d’aquest produc-
te, com són els danys patrimonials primaris o 
l’anomenada unió i mescla. 



34 | | 35

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

Les assegurances de vida 
evolucionen

 “Mentre puguis, estalvia per a la vellesa i la 
necessitat, perquè el sol del matí no dura tot 
el dia”. Aquesta frase, que molts de nosal-
tres haurem d’esgrimir en alguna ocasió com 
a argument de venda per a les assegurances 
de vida, component principal de les quals sigui 
l’estalvi, va ser dita ja fa més d’un segle per 
Benjamín Franklin. 

Vista aquesta afirmació anterior podriem con-
cloure que, bàsicament, els arguments es man-
tenen amb el pas del temps. 

Sens dubte que el ram de les assegurances 
de vida, inclosos els plans de pensions, man-
té des de fa anys un nivell d’expansió impor-
tant i ofereix unes oportunitats de creixement 
immillorables. Això és quelcom sobre el que 
tot el sector assegurador està d’acord i multi-
tu d’estudis, de moltes maneres diferents, ho 
corroboren. Segons ICEA, només el 35% de la 
població potencialment assegurable té contrac-
tada una assegurança de vida, de qualsevol de 
les seves diferents modalitats. Per altra banda, 
el volum de primes recaptades per asseguran-
ces de vida, excloses les primes úniques, s’ha 
multiplicat aproximadament per cinc des de l 
’any 1986 fins al 1992. 

Alguns dels factors que, en l’actualitat, incidei-
xen en què aquestes expectatives favorables es 
transformin en una realitat són, entre d’altres, 
la crisi (no fallida) de la Seguretat Social, una 
major longevitat de la població espanyola I el 
paper cada vegada més important de la dona 
en el mercat de treball. Però, probablement, 
el factor més Important és que el públic està 
cada vegada més i millor Informat; gaudeix 
d’un major grau de cultura financera i fiscal i, 
en conseqüència, les seves decisions són més 
racionals des d’un punt de vista econòmic, i exi-

geix un alt nivell de qualitat en els productes 
que adquireix. Es per això que les companyies 
d’assegurances adaptem la nostra oferta a les 
noves necessitats que plantegen els assequrats 
potencials i els donem una resposta de futur. 

Tot seguit faré referència, per una banda, als 
plans de pensions i, per l’altra, a les noves mo-
dalitats d’assegurances d’estalvi. 

Pel que fa als plans de pensions, hem de re-
conèixer que la major part d’aquest mercat 
l’han aconseguit les entitats financeres, caixes 
i bancs. No obstant això, el 1988, algunes en-
titats asseguradores van apostar pels plans de 
pensions. 

No ha estat una tasca facil però, finalment, les 
xarxes comercials s’han adonat també de la im-
portància d’incloure els plans de pensions en el 
ventall de productes a oferir als seus clients. 
Es tanquen així possibles intromissions de la 
competència i es fa una clientela més fidel. 
Podem afirmar que els plans de pensions s’han 
configurat definitivament en un producte de 
masses. Avui, no només els contracten aque-
lles persones interessades en la desgravació 
fiscal, la maxima permesa per a qualsevol pro-
ducte d’estalvi, sinó també aquelles persones 
interessades en obtenir una excel·lent rendibi-
litat per als seus estalvis i, sobretot, aquelles 
que han comprès que la liquiditat dels plans de 
pensions és un avantatge, ja que és la forma de 
garantir-se una jubilaciò segura.

Quant a les assegurances d’estalvi, cal indicar 
que juntament amb les clàssiques asseguran-
ces mixtes i di-ferides, han aparegut noves 
modalitats que mantenen l’estructura de les 
diferides i incorpora cobertures per al cas de 
mort i invalidesa, garanteixen rendibilitats 

abril
maig
juny
1993

42bis més elevades durant períodes de temps més 
curts, abonant els rendiments mensualment, 
i assegurant cada moment i com a mínim el 
tipus d’interès legal. Aquest sistema permet 
a l’assegurat adaptar les seves aportacions i 
cobertures a les seves necessitats conjuntu-
rals. Mitjançant aquestes noves modalitats, els 
agents i corredors disposen d’instruments per 
competir en condicions d’igualtat, en un sector 
d’estalvi fins ara reservat exclusivament als 
productes financers. 

No voldria finalitzar sense fer menció a les as-
segurances de vida per excel·lència, aquelles 
amb cobertures de risc de mort, invalidesa i 

complementaris. També en aquest últim aspec-
te, s’ha fet un important esforç d’adaptació a 
les noves necessitats incorporant cobertures 
complementaries. I tot això perquè encara és 
cert allò que va dir Shakespeare, molt abans 
que els actuari, ens escalféssim el cap amb les 
probabilitats de mortalitat i de supervivència: 
“Que ens hem de morir, prou que ho sabem. 
L’únic del que es preocupen els homes és de 
quan i el termini en què ha de ser”. 
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La prima de l’assegurança     

La Llei 50/1980 diu que «amb el contracte 
d’assegurança, l’assegurador s’obliga mitjançant 
el cobrament», a pagar la indemnització pactada 
si es produeix el fet assegurat. 

Per altra banda, a qualsevol pòlissa existent al 
mercat avui dia trobarem la definició següent: la 
prima és el preu de l’assegurança. 

Això només vol dir, com tots sabem, que per-
què s’atorgui la cobertura d’una assegurança ha 
d’haver-se pagat una prima. Aquest fet és tan 
habitual a la nostra professió que generalment 
oblidem de quina manera s’arriba a l’obtenció 
d’aquest preu de l’assegurança. 

Deixem a una banda els recàrrecs externs, reper-
cutibles, consorcis, arbitris i la resta de comple-
ments que figuren als rebuts i centrem-nos en la 
prima neta per veure quins són els tres elements 
que la componen. 

En primer lloc, apareixen les anomenades «des-
peses de gestió externa» que són aquelles que 
ha d’abonar la companyia a la seva xarxa exte-
rior (bàsicament agents i corredors) per obtenir la 
venda de la pòlissa. Dit de manera que s’entén, 
la comissió. 

El segon element constituent són les «despeses 
de gestió interna», és a dir, el que costa a la com-
panyia l’emissió de la pòlissa. En aquest apartat, 
hi podríem incloure les despeses de personal, 
amortitzacions, costos de programes informàtics, 
royalties i un llarg etcètera que inclou totes les 
despeses que té una asseguradora i que ha de 
pagar amb la suma de totes aquestes parts de 
prima neta que cobra als asseguradors. A tot això, 
cal afegir-hi el benefici esperat per l’asseguradora 
que, com tota societat capitalista, espera oferir 
resultats positius als seus accionistes. 

Vegem ara, com es calculen aquests dos ele-
ments. El càlcul del primer és relativament fàcil, 
n’hi ha prou amb saber quina comissió donarà a 
la seva xarxa comercial per saber quin és el cost 
de la seva «gestió externa». Lògicament, quan la 
comissió és més gran la prima és més cara. 

El segon element és una mica més difícil de cal-
cular, però no excessivament, ja que la companyia 
sap amb força exactitud el cost del personal, dels 
programes, dels royalties, etc. que intervenen en 
la comercialització del producte. 

Fins aquí una asseguradora no es distingeix de 
qualsevol altra empresa que hagi d’ajustar els 
seus ingressos als seus costos de producció. 
Però el tercer element és el més important de 
la prima neta, el que constitueix l’autèntic preu 
de l’assegurança i que, intencionadament, hem 
deixat per al final: la prima de risc. 

La prima de risc és el cost que representa per 
a l’assegurador assumir la possibilitat que 
s’esdevingui un fet emparat per la pòlissa. Amb 
això entrem de ple al camp de l’estadística i al 
càlcul actuarial. 

Si no es conegués el càlcul de probabilitats, una 
companyia que volgués assumir el risc es podria 
veure obligada a cobrar l’import total del risc que 
assumeix, la qual cosa és un disbarat; d’aquesta 
manera, es recorre a l’estadística per conèixer 
quines possibilitats hi ha que un fet que es vol 
assegurar s’esdevingui. 

Perquè es pugui realitzar un càlcul de probabi-
litats ha d’existir un fet aleatori, és a dir, que la 
seva ocurrència no sigui segura, ja que si no ho 
fos, no hi hauria incertesa i la seva possibilitat 
d’ocurrència seria de 1’1 (mesura de tant per 1), 
és a dir, la certesa absoluta que el fet es produirà. 

Si, contràriament, la seva possibilitat d’ocurrència 
fos 0 (nul·la), tampoc no existiria càlcul de proba-
bilitats, ja que es tindria la certesa absoluta que 
el fet no es produiria. 

Encara que sembli contradictori, els primers càl-
culs actuarials es varen fer per a l’assegurança 
sobre la vida humana. En efecte, tots naixem i 
morim, per tant la probabilitat de mort d’una per-
sona al llarg de la seva vida és del 100%; el que 
es desconeix és el moment en què es produirà la 
mort i aquest fet és el que dóna el component 
aleatori que permet efectuar el càlcul estadístic. 

A més a més, en principi, es tracta del càlcul més 
simple i fiable que es pot fer. S’escull un segment 
suficientment gran de població i s’analitza durant 
un període de temps relativament curt (en general 
cinc anys) per saber el nombre de persones que 
han mort de cada edat. Posteriorment, s’utilitza un 
mètode d’ajustament per tal d’unificar resultats 
per obtenir, així, la taula que permetrà conèixer 
les probabilitats de mort d’una persona a una edat 
determinada, i amb això, la prima que s’ha de co-
brar a un assegurat. 

D’aquesta manera podem afirmar que 
l’assegurança de vida és la més fiable quant a 
resultats, ja que les taules són molt exactes i les 
desviacions que es poden produir en la sinistrali-
tat són mínimes. Però, i les altres assegurances? 

La cosa es complica. Per obtenir la probabilitat 
de l’ocurrència d’un fet, per exemple un robatori, 
hauríem de seguir el nombre de robatoris que es 
produeixen durant un període de temps, per obte-
nir així una taula similar a la de mortalitat. Però 
ens trobem amb el problema que les estadístiques 
són poc fiables, no es denuncien tots els robatoris 
comesos, no en tots es roben les mateixes coses, 
no es produeixen de manera similar i, el que és 
pitjor, presenten pujades i baixades en la seva fre-
qüència que són totalment aleatoris o lligats a va-
riables difícilment controlables (crisi econòmica, 
atur, drogoaddicció, etc.). El mateix podem dir de 
qualsevol altra assegurança de danys al patrimoni 
(incendis, danys de naturalesa, transports, etc.). 

Si preveiem el cas d’assegurances de Responsa-
bilitat Civil, la dificultat es multiplica. A tots els 
factors abans esmentats, cal afegir-hi el fet que 
qualsevol variació en els hàbits de reclamació per 
part dels ciutadans fa que variï completament la 
possibilitat d’ocurrència del sinistre. La variació 
d’aquests hàbits pot produir-se per infinitat de cir-
cumstàncies, des de l’increment cultural de la po-

blació, passant per la publicitat de sentències ju-
dicials fins a la pressió de determinats col·lectius 
que donen suport a la reclamació. 

El nostre país presenta una dificultat afegida, du-
rant uns anys les circumstàncies polítiques van fer 
que la sinistralitat fos molt baixa en molts rams i 
que, al mateix temps, les estadístiques fossin poc 
fiables. Tot això comporta que sigui pràcticament 
impossible crear autèntiques taules actuarials per 
a àmbits diferents del de la vida. 

Davant d’aquesta dificultat, com han d’actuar les 
companyies per calcular les primes? Molt sen-
zill: es recorre a la reassegurança internacional i 
s’apliquen les seves tarifes. 

Però, què passa a la pràctica? Les tarifes de les 
reasseguradores es basen en dades preses de 
països molt diferents al nostre i, per tant, la seva 
aplicació al cas espanyol no dóna resultats mas-
sa bons, per la qual cosa s’acaben traient tarifes 
d’acord a allò que el mercat dicti i el mercat, com 
ja és sabut, sempre demana preus a la baixa. El 
perill que això comporta és que mentre la sinis-
tralitat sigui baixa tot va bé però en el moment 
en què aquesta puja les asseguradores es troben 
cada vegada amb més problemes per fer quadrar 
els seus comptes de resultats. AI mateix temps, 
la reassegurança exigeix més controls dels riscos 
que accepta i puja, per la seva banda, les primes 
que cobren a les companyies i retallen la política 
d’admissió de nous contractes. 

Així les coses, el mercat que era florent i que 
semblava que podia admetre qualsevol risc es 
tanca de sobte amb la conseqüent desorientació 
d’assegurats i mediadors. S’ha utilitzat, una vega-
da més, la política del canvi, del tot o res; i en un 
país amb un volum assegurador tan baix com el 
nostre, aquestes polítiques no condueixen a res 
positiu. 

Hauran de passar alguns anys més abans que 
es puguin elaborar taules fiables per a riscos 
diferents del de vida. Mentrestant, haurem de 
continuar suportant penes i alegries, però de mo-
ment no estaria malament que cada vegada que 
cobréssim una prima penséssim en el seu càlcul 
i en si realment cobreix el risc que suposen les 
conseqüències econòmiques del sinistre. 
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La informàtica i els             
mediadors d’assegurances      

En poc més de vint anys, la informàtica ha passat 
de ser ciència-ficció a, fins i tot, entrar en els jocs 
dels nens d’aquest final de segle. 

No cal ni dir que l’ajuda que proporciona a la feina 
diària de qualsevol indústria i oficina és tan gran 
que moltes empreses queden totalment paralit-
zades quan el seu sistema informàtic falla. I és 
clar, el sector assegurador no en podia ser una 
excepció. Si a les centrals de les companyies o les 
seves sucursals la informàtica efectua el control 
de tots els processos, des de l’emissió fins a la 
comptabilitat, passant per les inversions, sinis-
tres, reserves, nòmines, etc., a les oficines dels 
mediadors, bàsicament, la seva feina hauria de 
ser la mateixa encara que a diferent escala. 

No obstant això, no sempre és així. Existeix en-
cara una certa desconfiança cap a aquest aparell 
que s’ha introduït en la nostra feina i que sem-
bla controlar-ho tot. Una desconfiança que neix, 
en molts casos, del desconeixement que es té 
de què és i com funciona un ordinador. Gairebé 
tothom sap com posar-lo en marxa, com executar 
una sèrie de tasques i poques coses més. Aquest 
fet ens porta a adoptar dues posicions extremes: 
una, a creure que la màquina és totpoderosa i que 
si li demanem que ens faci qualsevol tasca podrà 
fer-la; i una altra, a pensar que únicament pot fer 
allò que en l’actualitat fa i no se li demanen nous 
treballs a realitzar. 

Per evitar aquestes posicions el primer que hem 
de saber és què és i com funciona un ordinador. 

Cal veure en primer lloc de què es compon. Bà-
sicament d’una sèrie de circuits que formen la 
memòria de treball i d’una sèrie de programes 
que permeten introduir, emmagatzemar, proces-
sar i elaborar les dades que es guarden a la seva 
memòria. Ens hem de centrar en aquests últims 

programes sense sortir, però, de les tasques ne-
cessàries per portar endavant la feina d’un media-
dor d’assegurances. 

Un programa és una sèrie d’ordres que se li donen 
a una màquina perquè aquesta realitzi una tasca. 
El programa pot efectuar la introducció de dades, 
pot dur a terme operacions amb aquestes dades 
o amb d’altres deduïdes d’aquestes, pot obtenir 
resultats, efectuar controls, etc. 

Un programa ha d’estar dissenyat en un llenguat-
ge que la màquina entengui. Dels tres llenguatges 
clàssics «Fortram», «Cobol» i «RPG» s’ha passat 
avui dia a una multitud d’ells, cosa que ens porta 
a haver-nos d’enfrontar amb la primera dificultat 
important a l’hora de treure un bon partit d’un or-
dinador: depenem d’algú que conegui el llenguat-
ge de la màquina per poder-la programar. 

El més ideal seria que nosaltres mateixos pogués-
sim portar a terme la programació, però com que 
per desgràcia això normalment no és així, passem 
a dependre d’una o vàries persones de l’exterior 
que han de venir a realitzar aquesta tasca. Per-
sones que en la majoria dels casos no han tingut 
més tracte amb les assegurances que el de pagar 
la prima de les que tinguin contractades. Aquest 
desconeixement per part del programador junta-
ment amb el desconeixement que té el mediador 
d’assegurances de la informàtica fa que la comu-
nicació entre tots dos sigui àrdua i difícil. 

Així que a fi d’ajudar-los perquè s’entenguin, el 
millor és tenir per part nostra les idees molt cla-
res del que volem que ens faci la màquina. Com 
a mínim, els fitxers que hem de tenir són: clients, 
pòlisses, rebuts, propostes, col·laboradors o suba-
gents, sinistres i comptabilitat. 

Tots aquests fitxers han de tenir un sistema 
d’introducció de dades, d’accés a ells i d’obtenció 
d’informació, partint d’un o de diversos. Per citar 
una sèrie d’exemples, podem conèixer: les pòlis-
ses d’un determinat ram; la rendibilitat d’un ram, 
client, subagent, col·laborador, companyia, etc.; 
la nostra distribució de cartera i el seu rendiment 
(comissions); tenir control dels rebuts; tenir con-
nectats els processos de facturació i cobrament/
devolució de rebuts amb la comptabilitat; tenir es-
tadístiques del nostre negoci, etc. Per obtenir tota 
aquesta sèrie de resultats ens trobem amb la pri-
mera dificultat: quina màquina hem de comprar? 
Normalment es comença per adquirir un PC amb 
una sèrie de paquets de programes que ens as-
seguren que serviran per cobrir totes les nostres 
necessitats. I això no és veritat. A més, el valor 
d’un ordinador usat és ínfim i per tant, haurem fet 
una despesa que després no podrem recuperar si 
en volem adquirir un altre. 

Abans de comprar un ordinador hem d’assessorar-
nos de quin és el que s’adapta al nostre sistema 
de treball i al nostre volum. Per un volum de dades 
importants serà necessari que la màquina tingui 
una capacitat d’emmagatzematge gran. Si, a més, 
hem de tenir vàries terminals connectades a la 
unitat central, serà necessari saber si les admet i, 
en cas afirmatiu, quin és el temps de resposta per 
a cada una d’elles, ja que en cas que aquest sigui 
dilatat, la suma al llarg del dia d’aquestes esperes 
doni lloc a pèrdues de temps importants. També 
és important conèixer el servei de postvenda del 
fabricant o venedor ja que si la màquina s’espatlla 
i hem d’esperar alguns dies perquè vinguin a re-
parar-la, la pèrdua econòmica i d’efectivitat que 
ens causarà és molt important. 

Normalment el PC no està adaptat per a la feina 
que els exigim i a més, és de molt difícil o impos-
sible ampliació, per la qual cosa hem d’anar més 
bé a un mini. Inicialment no fa falta que tingui 
grans capacitats si les nostres necessitats no són 
excessives, però sí que és important que pugui 
ampliar-se quan el nostre volum creixi. Pensem 
que amb el temps ens anirem adonant de tot el 
que pot fer un ordinador i, per tant, voldrem que 
ho faci, la qual cosa significa que s’anirà quedant 
petit a una velocitat més gran del que ens podem 
imaginar. 

La migració d’un sistema informàtic a un altre és 
difícil i comporta sempre pèrdues d’informació i 
necessitat d’un temps per adaptar-se al nou. Insis-
teixo, per tant, que és millor iniciar-se amb un or-
dinador petit però amb gran capacitat d’ampliació 

ja que això comporta no haver de realitzar cap 
canvi quan anem ampliant. 

Per tant, crec que el millor consell que es pot 
donar és el d’adquirir un mini i si a més, volem 
treure’n més rendiment, tenir-hi connectat un PC, 
amb això aprofitarem els avantatges dels dos sis-
temes. 

Tampoc cal adquirir paquets prefabricats ja que 
no s’ajusten a la nostra feina i, en no tenir progra-
mes fonts, no podran retocar-se per tal d’adaptar-
los. Si comprem paquets cal que siguin d’una 
casa que els hagi desenvolupat ella mateixa per-
què pugui modificar-los en funció de les nostres 
necessitats, en cas contrari, és millor buscar una 
altra cosa. 

El més ideal seria que fessin el desenvolupament 
de l’aplicació informàtica a mida, però això topa 
amb dues dificultats: una, el seu cost; i l’altra, els 
terminis de lliurament que tendeixen a dilatar-se 
indefinidament. 

Per això hem de buscar professionals (no cal obli-
dar que la branca de la informàtica és molt recent 
i que ha tingut un gran desenvolupament en poc 
temps, cosa que ha donat lloc a l’aparició de molts 
«programadors» sorgits del no-res i amb una pre-
paració més aviat pobra) i hem de sol·licitar pres-
supostos i exigir terminis de lliurament i posada 
en marxa de les apli-cacions informàtiques, amb 
clàusules punitives en cas d’incompliment per 
part dels subministradors. 

Una altra cosa important que hem de tenir en 
compte és que la màquina pot fer-ho pràctica-
ment tot, sempre depèn de que el programador 
entengui el que volem i ho porti a la pràctica. No 
hem de tenir por de demanar aquest o un altre 
procés que per a nosaltres pot ser important i no 
hem d’admetre un no. Tanmateix, hem de dema-
nar prèviament el cost i el temps que trigarà a ser 
operatiu el procés i d’acord amb això, avaluem si 
realment ho necessitem. 

La informàtica serà cada vegada més indispensa-
ble a la nostra feina. Com més aviat ens familia-
ritzem amb ella abans en treurem el màxim partit. 
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Una assegurança de           
responsabilitat civil obligatòria 
per a establiments públics? 

El DOGC de 22 de juny de 1990 publica la 
Llei 10/1990 de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els es-
tabliments públics. 

Aquesta Llei és tan interessant des del punt de 
vista de la nostra professió que hem cregut que 
val la pena aturar-se uns moments per comen-
tar-la. 

La Llei, tal com diu el seu Article 1, regula les 
condicions a tenir en compte pels espectacles 
públics, els establiments i les activitats recrea-
tives de pública concurrència per desenvolupar 
la seva activitat. 

Per a nosaltres, com a mediadors d’asseguran–
ces, el més important és remarcar que, a banda 
de tots els condicionaments que han de com-
plir els espectacles i establiments públics, la 
Llei fa esment de la necessitat de contractació 
d’una assegurança de Responsabilitat Civil, en 
concret: 

1. L’Article 6 del capítol 2 que parla dels locals 
d’espectacles i els establiments públics, en els 
seu punt 3 diu: «Els ajuntaments han de condi-
cionar l’atorgament de la llicència al fet que el 
peticionari d’aquesta tingui concertat un con-
tracte d’assegurances que cobreixi el risc de la 
Responsabilitat Civil, la quantia del qual s’ha 
de determinar per reglament». 

2. L’Article 8 del capítol 4, que parla de les es-
tructures desmuntables, espais oberts i espec-
tacles a la via pública, en el seu punt 4 diu: «No 
es pot autoritzar la instal·lació de cap estructu-
ra desmuntable destinada a espectacles si no 
s’acredita que l’organitzador de l’espectacle té 
concertat un contracte d’assegurances que co-
breix el risc de la responsabilitat civil». 

3. L’Article 9 del mateix capítol, en el seu punt 
3 diu: «Per a autoritzar espectacles en la via 
pública cal el compliment del requisit establert 
per l’article 8.4», és a dir, l’obligació de con-
tractar una assegurança de RC. 

4. L’article 10 del mateix capítol, en el seu punt 
3 diu: «En tot cas, per autoritzar espectacles 
en la via pública cal el compliment del requisit 
establert per l’Article 8.4» és a dir, un altre cop 
l’obligació de contractar lassegurança de RC. 

Fins aquí és clar que per obtenir el permís 
d’obertura o per poder realitzar un espectacle 
cal una assegurança de RC però, amb quin límit 
de cobertura per sinistre? 

Segons l’Article 6.3: «la quantia s’ha de de-
terminar per reglament». Una vegada més ens 
trobem que el Reglament no existeix. De totes 
maneres la mateixa Llei, dins de la seva Dis-
posició Transitòria Primera diu que: «Mentre 
el Govern de la Generalitat no faci ús de les 
facultats reglamentàries establertes per aques-
ta llei, s’han d’aplicar les seves normes regla-
mentàries vigents i supletòriament les disposi-
cions generals de l’Administració de l’Estat en 
aquesta matèria, en especial el Reial Decret 
2.816/1982, de 27 d’agost». 

Què diu aquest Reial Decret? Poca cosa. En el 
seu Article 51, punt d) fa esment que les empre-
ses estaran obligades a: «Responder por los da-
ños que, en relación con la organización o como 
consecuencia de la celebración del espectáculo 
o la realización de la actividad, se produzcan 
a los que en él participen o lo presencien, o 
a otras personas, siempre que los mismos les 
sean imputables por imprevisión, negli-gencia 
o incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en este Reglamento y sin que el asegura-

miento obligatorio de los mismos pueda excluir 
el caracter principal y solidario de su respon-
sabilidad». 

Veiem doncs que queda clar que existeix res-
ponsabilitat per part dels organitzadors o pro-
pietaris i que, teòricament, cal assegurar-los 
obligatòriament, però desgraciadament tampoc 
diu la quantia d’aquesta assegurança. 

Així ens trobem que tan sols hi ha una ordre 
interna del Departament de Governació de la 
Generalitat que diu que aquest límit ha d’ésser 
de 25 milions de pessetes. 

Pel que fa al règim d’infraccions, enlloc es parla 
de quin grau tindrà la no contractació d’aquesta 
assegurança, així que caldria aplicar l’Article 
25 que diu: «És falta lleu qualsevol acció o 
omissió que impliqui infracció de les disposi-
cions el compliment del requisit establert per 
l’Article 8.4», és a dir, un altre cop l’obligació 
de contractar l’assegurança de RC. 

Ara bé, considerant que per obtenir la llicèn-
cia d’obertura o l’autorització per dur a terme 
l’espectacle cal l’assegurança de R.C., es podria 
considerar d’aplicació a l’Article 23, punt b) que 
diu que «són faltes molt greus: l’obertura d’un 
local i la realització d’espectacles sense tenir 
les llicències i les autoritzacions pertinents». 
De totes maneres, si ja es té l’autorització do-
nada des d’abans que sortís la Llei, tenint en 
compte que la pòlissa només es demana per 
obtenir aquesta autorització, entenem que no 
es pot sancionar un establiment pel fet de no 
haver-la contractat. 

L’Article 26.1 diu que: «Les faltes molt greus 
poden ésser sancionades amb multa de fins 
a deu milions de pessetes i, quan es tracti 
de locals o establiments, poden també ésser 
sancionades, alternativament a la sanció pe-
cuniària o conjuntament amb aquesta, amb el 
tancament provisional per un període màxim de 
dotze mesos», mentre que l’Article 28 diu que 
«Les faltes lleus poden ésser sancionades amb 
multa de fins a cent mil pessetes». 

Ens queda únicament saber a qui s’aplica 
aquesta Llei. L’annex presenta «un catàleg 
d’espectacles, activitats recreatives i establi-
ments públics sotmesos a aquesta Llei» que 
són entre d’altres: 

Cinemes 
Concerts 
Varietats i folklore 
Restaurants 
Cafès-cantant 
Bars i similars 
Sales d’exposicions i conferències 
Casinos de joc 
Màquines recreatives i d’atzar 
Salons recreatius 
Boleres 
Camps de tir 
Teatres 
Circs Teleclubs 
Cafès i cafeteries 
Cafès-concert 
Tablaos flamencos 
Sales de bingo 
Tómboles 
Parcs d’atraccions 
Espectacles esportius 
Piscines 
Frontons  

La importància de la Llei és evident, per això 
caldria que la Generalitat de Catalunya es pro-
nunciés de forma clara sobre quin ha d’ésser el 
límit de cobertura de la pòlissa obligatòria puix 
en cas contrari es torna a produir una indefen-
sió davant l’Administració. 
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Foc

L’any 1994 passarà a la història de Catalunya com 
un dels pitjors en quant a danys produïts pel foc 
a tots els ni vells. 

Quan encara hom conserva el record de les fla-
mes devorant el Gran Teatre del Liceu i dels in-
cendis forestals de la Setmana Santa, els primers 
dies de juliol han tingut el nefast honor de batre 
tots els rècords, en quant a hectà-rees de terreny 
calcinades. Les imatges servides per la televisió 
i la premsa eren dramàtiques i commovien fins i 
tot els esperits més durs. La pregunta que tots 
ens fèiem era, com ha pogut succeir? per què 
s’ha cremat el bosc, els conreus, les cases i, 
malauradament, les vides humanes? 

Des que el món és món, l’home ha sentit un gran 
respecte pel foc, respecte que està fet de devoció 
i temença alhora. Devoció perquè el foc és vida, 
ens permet escalfar-nos a l’hivern, cuinar els ali-
ments, fer funcionar els grans forns, etc. però, 
alhora, temença. Temença produïda pel poder 
que el foc té de consumir en pocs instants cases, 
indústries, boscos, vides. 

La història està plena de catàstrofes produïdes 
pel foc i d’intents de l’home per posar-hi remei. 
A l’antiga Roma, immensa metròpoli, els incen-
dis eren continus, alguns d’ells tan famosos 
com el de Neró (per cert, s’ha de dir que el de-
nostat emperador no va tenir-hi cap culpa). Per 
a combatre’ls es va crear un cos de bombers i 
ja s’utilitzaven murs tallafocs com el que po-
dem veure avui dia darrere el Fòrum d’August, 
d’aquesta ciutat. 

Més endavant, no només es pensà en la preven-
ció, sinó que va passar-se a tractar de pal·liar 
els danys econòmics que el foc produïa als béns 
i a les propietats, i així va néixer l’assegurança 
d’incendis que és, juntament amb la de trans-

ports i la de vida, la més antiga de totes les as-
segurances que existeixen. De fet, les primeres 
companyies asseguradores pròpiament dites va-
ren néixer per cobrir aquest tipus d’assegurances.

Ara bé, com es produeix un incendi? Primerament 
s’ha de recordar que el foc no és res més que una 
reacció química, una forta oxidació d’un element, 
reacció que es produeix amb despreniment de ca-
lor i, generalment, formació de flama. 

Perquè es generi aquesta oxidació cal que exis-
teixin els tres elements que formen l’anomenat 
triangle del foc: el combustible, el comburent 
i la calor o energia. La no existència d’algun 
d’aquests elements fa que no pugui produir-se 
l’incendi. 

Però, quin significat té cada un dels termes que 
hem utilitzat? Veiem-ho.

 El combustible és l’element que patirà la reacció 
química, és a dir, l’oxidació. Combustible ho és 
tot, encara que unes coses en menor grau que 
d’altres. El plàstic, la fusta o la benzina són més 
combustibles que una rajola o el ferro. És a dir, 
cada element té un grau de combustibilitat o 
d’inflamabilitat propi. A més a més, aquest grau 
pot variar en algun d’aquests elements segons 
les condicions en què es trobi. Per exemple, la 
fusta molla és menys combustible que la seca. 
Aquest serà un factor a tenir en compte més en-
davant.

 Per altra banda, el comburent és la substància 
oxidant. AI nostre planeta aquesta substància és 
sempre l’oxigen.

La calor no és necessària definir-la, tots la supor-
tem a l’estiu i la trobem a faltar a l’hivern. Ens 
n’apartem si veiem que ens podem cremar i ens 

hi acostem quan tenim fred. La calor és qui aplica 
l’energia necessària perquè es produeixi la reac-
ció que provoca l’incendi. 

Bé, hem dit que la manca de qualsevol d’aquests 
elements fa que no pugui existir el foc: si 
col·loquem un combustible qualsevol en una at-
mosfera artificial on hi haguem fet el buit o hi 
haguem introduït un gas inert que substitueixi 
l’oxigen, per molta calor que hi apliquem no es 
produirà la combustió. Per altra banda, veiem 
que els arbres d’un bosc estan constantment en 
contacte amb l’oxigen de l’aire i no cremen. Per-
què s’hagués produït l’incendi, en el primer cas 
faltava el comburent, en el segon cas, la calor (no 
esmento el tercer cas perquè és obvi que, si no 
existeix combustible, el foc no es produirà mai).

Normalment a la natura el combustible i el com-
burent es troben en contacte constantment i és la 
calor la que produeix l’inici de l’incendi. Aquesta 
calor pot ser deguda a causes naturals: un llamp, 
la guspira produïda en colpejar una pedra con-
tra una altra, la calor d’un volcà, etc. L’home ha 
afegit altres fonts accidentals de calor, com són 
les guspires produïdes per les conduccions elèc-
triques d’alta tensió.

Però és la pròpia persona humana qui ocasiona 
voluntàriament o involuntària el major nombre 
d’incendis. Tant el descuit com l’actuació culpo-
sa, amb ànim clar de destruir béns, provoquen 
una gran quantitat de sinistres per foc que, una 
vegada iniciats, cal apagar-los.

Per poder-los extingir s’ha d’actuar contra algun 
dels tres components que formen el triangle del 
foc. El primer sistema podria ser el de retirar 
el combustible, si això és factible. Malgrat tot, 
aquest és el sistema més difícil, bé per-què es 
troba enganxat al terreny (edificis, instal·lacions, 
arbres, etc.), bé perquè en estar cremant és im-
possible d’acostar-s’hi. 

De totes maneres, en incendis de petites di-
mensions és efectiu i impedeix la propagació a 
d’altres llocs.

El segon sistema consisteix en actuar contra el 
comburent. Aquest sistema és el que s’utilitza 
normalment. Els mètodes per aplicar-lo són diver-
sos. Per exemple s’elimina l’oxigen d’una estança 
injectant gas inert. Un altre sistema consisteix 
en llançar contra el foc, mitjançant aparells au-
tomàtics o manuals, alguna mena de gas (C02) o 
sòlid (escuma) per tal que formin una capa sobre 

el combustible per tal que l’oxigen no arribi al 
foc. Quan s’utilitza un extintor de gas o de pols, 
o ruixadors automàtics de gas o d’escuma estem 
aplicant aquest sistema. 

Un altre sistema eficaç, malgrat que sembli més 
rudimentari, per tallar l’arribada de comburent 
al combustible és el de tapar-lo amb algun ob-
jecte. En cas d’incendis a petita escala, col·locar 
sobre el foc una manta de llana o qualsevol altre 
material no fàcilment combustible és eficaç per 
aconseguir l’efecte desitjat. També s’utilitzen, i 
això ho hem vist a les imatges dels incendis que 
hem tingut darrerament, branques d’arbre amb 
les seves fulles. En colpejar el lloc on hi ha flama 
tallem per un moment l’arribada d’oxigen i la fla-
ma s’extingeix. 

Això no obstant, l’element més utilitzat per tallar 
un incendi és l’aigua ja que quan es llença sobre 
el combustible forma una capa sobre ell que talla 
l’incendi. A més a més té una segona utilització 
ja que serveix per baixar la temperatura del com-
bustible, que és el tercer sistema per tallar un 
incendi.

Si aconseguim tallar l’energia que alimenta el 
foc, el foc s’apagarà. Per això veiem moltes ve-
gades als bombers que, sabent que la part on 
s’està produint l’incendi està perduda, es limiten 
a mullar les zones dels voltants per rebaixar la 
seva temperatura i impedir d’aquesta manera la 
propagació de les flames. 

Fins aquí hem vist com es produeix un incendi i 
com es combat. Deixem per a un altre número 
del Butlletí les mesures necessàries per a la seva 
prevenció i els consells que, com a mediadors 
professionals d’assegurances, hem de donar als 
nostres clients perquè disminueixin el risc que 
tenen de patir un incendi.

No vull acabar sense fer una crida a la prudència 
i a la vigilància extrema de tothom per evitar que 
el que ha succeït la primera setmana de juliol no 
es repeteixi. Cada incendi forestal és un nou cop 
assestat a la precària salut del nostre planeta. 
Pensem que només en tenim un i, a més a més, 
no està assegurat. l no ho està perquè no existeix 
cap companyia capaç de reposar-lo i donar-nos-
en un altre si fem malbé el que tenim. 
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Prevenció contra el foc (I) 

Comentàvem en l’anterior Butlletí que l’any 
1994 passarà a la història de Catalunya com un 
dels pitjors a causa dels danys produïts pel foc 
i, malauradament, el temps transcorregut des 
que escrivíem aquelles línies ens ha donat la 
raó. 

Els incendis forestals han continuat devorant 
hectàrees i hectàrees de bosc. Però el foc no 
s’ha aturat aquí, també ha acabat amb indús-
tries i cases i ha continuat cobrant-se un trist 
preu de vides humanes. 

Els mediadors d’assegurances podem fer el 
mateix que qualsevol altre ciutadà per preve-
nir els incendis forestals: no encendre foc, no 
llençar puntes de cigarreta enceses des d’un 
cotxe, mantenir nets els boscos, etc. Però sí 
que podem fer-hi molt per prevenir els incendis 
en edificis i béns: podem i hem d’assessorar els 
nostres assegurats sobre el sistema més adient 
per evitar l’inici i la propagació del foc. 

Al nostre anterior escrit fèiem esment del trian-
gle del foc, és a dir, dels tres elements que han 
d’aparèixer alhora perquè es pugui produir un 
incendi: combustible, comburent i calor. 

Si en parlar de forma d’extingir un incendi in-
dicàvem que s’havia d’actuar sobre un o més 
d’aquests elements per aconseguir-ho, és lògic 
que per evitar el seu inici i la seva propagació 
s’hagi d’actuar de forma que no pugui produir-
se la unió dels tres elements que componen el 
fatídic triangle. Si tan sols en falta un, haurem 
impedit que el foc es produeixi. Com que no po-
dem evitar (llevat de casos molt especials) que 
existeixi el comburent (oxigen) haurem d’ac-
tuar sobre els altres dos. 

Comencem pel combustible. Per evitar l’incendi 
l’ideal fóra que no existissin materials infla-
mables en els edificis. Malauradament això 
és impossible, avui és habitual que, tant en 
els processos productius com a les llars i els 
comerços, s’utilitzin plàstics, gasos i líquids 
inflamables, etc. el que comporta un alt risc 
d’incendi. Per reduir-lo, ja que no podem evi-
tar l’existència d’aquests materials, el que s’ha 
de fer és intentar minimitzar aquest risc. Per la 
qual cosa hem de tenir en compte les mesures 
següents: 

1. Mantenir un bon ordre i una bona neteja. 
És convenient, per tant, utilitzar contenidors 
metàl·lics, tancats amb tapa també metàl·lica, 
per emmagatzemar materials fàcilment infla-
mables (en cas de conat d’incendi a l’interior 
del contenidor, aquest incendi ràpidament 
s’extingirà per si sol per manca d’oxigen); és 
important evitar que s’acumuli una quantitat de 
deixalles que pugui ser perillosa i observar un 
estricte ordre a l’hora d’emmagatzemar produc-
tes inflamables, mantenint-los separats de les 
zones de treball directe. 

En contra del que a primer cop d’ull es pugui 
creure, és al magatzem de productes on acos-
tumen a començar la majoria d’incendis, això 
és degut a que és una zona amb menys perso-
nal i que pot passar un dilatat marge de temps 
sense que alguna persona ho vegi. Aquí, és, 
per tant, on cal extremar la cura i mantenir el 
màxim d’ordre i de neteja possibles. 

2. Tenir cura de l’emmagatzematge de lí·
quids i gasos inflamables. És absolutament 
necessari mantenir unes normes de prevenció 
que eliminin al màxim qualsevol risc d’incendi 
o explosió que poden produir aquestes subs-
tàncies. Per tant, sempre que sigui possible, 

el magatzem on es trobin aquests líquids ha 
d’estar allunyat dels edificis de la indústria i es-
tar construït amb materials resistents, amb una 
porta tallafoc que és un drenatge adient a les 
possibles fuites. També és necessari que esti-
gui suficientment ventilat i amb una instal·lació 
elèctrica antideflagrant. Tanmateix, hauria de 
tenir detectors d’incendis, mitjans d’extinció 
automàtics i la prohibició absoluta de fumar-hi. 

En cas d’existir dipòsits exteriors o interiors, 
aeris o subterranis, per a aquests líquids, han 
de complir sempre les normes dictades per a 
cada cas, amb les corresponents vàlvules de 
seguretat i sortida de gasos. 

Evidentment, tot el que s’ha dit per als líquids 
també val per als gasos inflamables. 

3. Compartimentar els edificis. Els incendis 
es transmeten perquè s’han posat en contacte 
materials combustibles i la calor que es genera 
eleva la temperatura ambiental i origina una 
combustió per simpatia amb els materials pro-
pers; per tot això l’ideal seria que, en una em-
presa, les diferents seccions estiguessin sepa-
rades, en edificis diferents, amb una distància 
entre elles que impedís que el foc passés d’una 
secció a una altra. 

Malgrat tot, com que generalment això no és 
així ja que les indústries es troben en un sol 
edifici o en una sola nau, és molt important 
col·locar els suficients obstacles (murs i por-
tes tallafocs, etc.) que evitin l’avanç del foc o, 
almenys, el retardin de manera que es tingui 
temps per actuar contra ell. Aquests murs han 
de se construïts amb materials incombustibles 
i no tenir obertures o, si en tenen, que esti-
guin protegides; també han de poder resistir 
l’incendi que més possibilitats tingui de pro-
duir-se, d’acord amb les matèries existents, i 
sobresortir, com a mínim, un metre per sobre 
de la coberta. 

Totes les seccions han d’estar compartimenta-
des o, com a mínim, les de més risc, així, en 
cas de produir-se un incendi en una d’aquestes 
seccions, la resta no quedi afectada i s’eviti la 
pèrdua total. 
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Prevenció contra el foc (II) 

Passem ara al tercer component del triangle, 
la calor. L’elevació de la temperatura pot venir 
donada pel propi pro-cés productiu (alts forns, 
fosa, ceràmica, etc.), per reaccions químiques 
produïdes durant aquest procés o per causes 
externes al propi desenvolupament industrial 
(calefacció, treballs de soldadura, electricitat, 
fregaments, etc.). A continuació, els proposem 
algunes mesures a prendre per tal de reduir la 
incidència que el calor pugui tenir en l’inici d’un 
incendi: 

1r. En el procés productiu, quan en un determi-
nat punt de la producció s’utilitza o es produeix 
calor, és impres-cindible aïllar tot el que es pu-
gui d’aquest punt, evitant que al seu voltant hi 
pugui haver qualsevol tipus de material. També 
caldrà rodejar-lo, al mateix temps, d’un cinturó 
protector ja siguin extintors, boques d’incendi 
equipades o qual-sevol altre mitjà d’extinció 
idoni. Ha d’estar constantment vigilat mi-
tjançant personal o detectors d’incendis con-
nectats a algun mitjà automàtic d’extinció. Amb 
això es podrà tallar qualsevol brot d’incendi en 
el mateix moment en el que es produeixi. Pen-
sem que el que inicialment pot apagar-se amb 
un vas d’aigua, si no es talla, es converteix en 
el més vo-raç dels incendis. 

2n. Les causes externes al procés productiu 
solen ser les més perilloses. L’empresa coneix 
els riscos del sistema de producció utilitzat i, 
per això, pot posar els mitjans necessaris per 
reduir-los; les causes externes, però, són molt 
més difícils de prevenir. De tota manera n’hi ha 
algunes que per la seva freqüència o pel que 
són de comunes, poden i s’han de vigilar: 

- Les instal·lacions elèctriques. Aquestes 
instal·lacions són l’origen de la major part dels 
incendis (o, almenys, s’atribueixen a elles), ja 

sigui per la seva concepció, execució defec-
tuosa, curtcircuits, escalfament, defectes de 
posada a terra, etc. Per això és fonamental que 
totes les línies estiguin dotades de dispositius 
de tallada automàtica; en les conduccions s’ha 
d’evitar la proximitat o el contacte amb subs-
tàncies corrosives, l’existència d’olis o greixos 
en els conductors i l’existència de connexions 
o aïllants en mal estat; en els motors i gene-
radors és imprescindible evitar les sobrecàrre-
gues, netejar els espais de ventilació, lubricar 
adequadament els coixinets i substituir-los per 
altres de nous, una vegada transcorregut el seu 
període de vida i s’hagi comprovat l’existència 
de fusibles i interruptors magneto tèrmics ade-
quats. En qualsevol cas, cal evitar qualsevol 
tipus d’instal·lacions provisionals. 

- Sistemes de calefacció. Si la calor s’obté mi-
tjançant la combustió directa en estufes o simi-
lars, s’ha d’evitar que existeixi qualsevol tipus 
de material combustible al seu voltant. S’ha 
de vigilar l’estat dels cremadors i de les seves 
conduccions per evitar fuites de combustible 
que puguin provocar un incendi. 

- Treballs de soldadura. En aquest cas no ens 
referim a la soldadura que es realitza dins del 
procés productiu (metal·lúrgia, tallers, etc.) i 
que per ser normal la seva execució sol comp-
tar amb les mesures de protecció adequades, 
sinó a aquelles realitzades en llocs no pre-
vistos per a tal cosa, com a conseqüència de 
reparacions urgents, canvis, modificacions o 
ampliació de les instal·lacions. Per disminuir 
la seva perillositat és molt important que en 
realitzar-les es desembarassi la zona de qual-
sevol material combustible que pugui iniciar un 
incendi i es col·loqui al costat d’una persona 
dotada d’algun mitjà d’extinció; si el material 
combustible no es pot traslladar, s’ha de pro-

tegir totalment amb mampares metàl·liques 
o un altre dispositiu similar; així mateix, s’ha 
de comprovar que no hi ha cap acumulació de 
gasos inflamables, tant a la zona on s’efectuï 
la soldadura com a les annexes. Per si algú ho 
posa en dubte, la perillositat de la soldadura 
va ser important en l’incendi del Liceu de Bar-
celona. 

S’ha de recordar sempre que la calor és la que 
inicia sempre un incendi, per tant, no s’ha de 
posar mai a prop de qualsevol matèria infla-
mable (cortines, sacs de paper o plàstics, etc.) 
una flama o foc calorífic (estufes, forns, escal-
fadors, etc.). 

Evidentment, l’exposició de mesures que hem 
fet no abraça totes les possibles. N’hi poden 
haver i, de fet, n’hi ha moltes més. Malgrat tot, 
el que és més important, i que com a professio-
nals de l’assegurança hem de recalcar al nos-
tre client, és que el que millor podem fer per 
limitar els efectes del foc és evitar que aquest 
es produeixi i, per aconseguir-ho, l’atenció i la 
cura en tot moment és la millor mesura de pre-
venció que existeix. 
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La llei de responsabilitat       
civil de productes (I) 

El dia 7 de juliol de 1994 es publicava en al 
BOE la Llei 22/1994 de 6 de juliol, anomenada 
«De Responsabilitat Civil pels danys causats 
per productes defectuosos». Tot el que s’inclou 
dins la denominació «Responsabilitat Civil» fa 
que els que intervenim en el mercat assegura-
dor hàgim de posar-nos de seguida en situació 
d’alerta per poder donar solucions a les deman-
des de cobertura que el mercat ens exigirà o 
per poder explicar als assegurats la nova situa-
ció legal en què es troben. 

Per saber com respondre a aquestes dues de-
mandes hem d’entrar a conèixer els principals 
punts de la Llei. 

En primer lloc, cal recordar que aquesta Llei 
el que fa és adaptar la nostra ordenança en 
aquesta matèria a la Directriu Comunitària 
85/374/CEE, és a dir, que qualsevol modifica-
ció en aquesta directriu obligarà a canviar la 
nostra legislació. Segons aquesta directriu: «La 
Llei estableix un règim de Responsabilitat Ob-
jectiva, però no absoluta», tal com s’expressa a 
l’exposició de motius. 

Com que aquest és un punt bàsic, cal recordar 
que el concepte de «Responsabilitat Objectiva» 
significa, en paraules planes, que el titular d’un 
bé o d’un servei, pel simple fet de ser-ho, és 
responsable dels danys que aquests causin a 
tercers, independentment de que l’actuació del 
titular sigui correcta o no. 

Un exemple quotidià ens aclarirà la qüestió. 
El conductor d’un vehicle de motor és, segons 
la normativa actual, responsable de qualsevol 
dany personal o material que aquest vehicle 
causi a tercers, independentment de la seva 
actuació, és a dir, que encara que un vianant 
creui per on no ha de creuar, si és atropellat, 

la companyia asseguradora del vehicle causant 
haurà d’indemnitzar-lo. 

Pel que hem vist fins ara, la Llei 22/1994 indica 
que el titular del producte causant d’un dany 
haurà d’indemnitzar sempre el perjudicat. No 
obstant això, aquesta exposició afegeix la indi-
cació: «però no absoluta; es permet al fabricant 
exonerar-se de responsabilitat en els supòsits 
que s’enumeren», és a dir, que no en tots els 
casos, encara que el producte causi danys, el 
fabricant estarà obligat a indemnitzar. Aquests 
casos s’enumeren a l’Article 6, i són: a) no ha-
ver posat encara en circulació el producte; b) 
que el defecte no existís en el moment de la 
seva posada en circulació; c) que el producte 
no hagi estat fabricat per a la venda; d) que 
el defecte es deu a haver-lo elaborat segons 
les normes vigents i; e) que els coneixements 
científics no permetin apreciar l’existència del 
defecte. 

Tal com veiem, són uns casos molt concrets i, 
en moltes ocasions, difícils de demostrar, per 
la qual cosa es pot dir que la Llei afectarà la 
pràctica totalitat dels productes del mercat. 

Ara bé, què entén el legislador per producte? 
Molt simple, «serà producte tot bé moble ex-
cepte les matèries primeres agràries i ramade-
res i els productes de caça i de pesca que no 
hagin sofert transformació», és a dir, excepte 
els productes que trobem a les parades del 
mercat, tota la resta ho són, ja que la Llei inclou 
taxativament «el gas i l’electricitat». Ara bé, el 
terme «transformació» és molt vague, perquè 
encara no queda clar si pel simple fet d’haver 
estat guardats en una cambra frigorífica, la 
carn, el peix o la fruita ja han sofert una trans-
formació. En un sentit ampli, sembla que sí, ja 
que les propietats de la matèria s’han modificat 

en refredar-se o congelar-se, per la qual cosa 
podem entendre que s’han transformat. 

Un cop hem vist el que és un producte, la pre-
gunta següent és: què és un producte defec-
tuós? Doncs bé, serà tot «aquell que no ofereixi 
la seguretat que caldria legítimament esperar 
tenint en compte totes les circumstàncies», 
i serà sinó el que els introdueix a la Unió Eu-
ropea, mentre que fabricant ho serà «el d’un 
producte acabat», «el que produeix una matèria 
primera» i, per últim, «qualsevol persona que 
es presenti al públic com a fabricant, posant el 
seu nom, de-nominació social, la seva marca o 
qualsevol altre signe distintiu en el producte o 
a l’envàs». També especifica que «les persones 
responsables del mateix dany ho seran soli-
dàriament». 

Segons això, no tan sols el que fabrica un pro-
ducte s’ha de considerar fabricant sinó també 
aquell que posa el seu nom a l’envàs. Aquest 
seria el cas de les grans superfícies comercials 
que venen productes etiquetats amb la seva 
marca. i tenint en compte els límits, temporals 
i materials, i franquícies que més avall esmen-
tarem. 

No caldrà, en canvi, contractar la cobertura 
«Unión y Mezcla», ja que encara que l’exposició 
de motius indica que són «subjectes protegits 
els perjudicats pel producte defectuós, inde-
pendentment que tinguin o no la condició de 
consumidors en sentit estricte», amb la qual 
cosa es podria entendre que un fabricant de 
matèries primeres, el producte del qual causi 
danys a altres als quals s’uneixi durant el procés 
de fabricació és responsable d’aquests danys 
d’acord amb la Llei. A l’Article 10 s’especifica 
que «la cosa danyada ha de trobar-se objecti-
vament destinada a l’ús o consum privat i que 
amb aquest concepte hagi estat utilitzada prin-
cipalment pel perjudicat». És a dir, en el nos-
tre cas, en utilitzar-se el producte per fabricar 
altres productes i no per a l’ús o consum, no 
existirà responsabilitat per aquesta Llei. 

Tampoc no serà necessari incloure-la en «tot 
cas defectuós si no ofereix la seguretat nor-
malment oferta per la resta d’exemplars de 
l’espècie», si bé no podrà ser considerat com 
a tal «pel sol fet que aquest producte es posi 
posteriorment en circulació de forma més per-
feccionada». 

Intentarem aclarir aquest petit galimaties. El 
legislador ha pretès donar una definició el més 
àmplia possible, de ma-nera que l’usuari o el 
consumidor del producte mai quedi desprotegit. 
Així, en definir el defecte com a falta de segu-
retat, abraça qualsevol tipus de dany o perjudi-
ci que pugui ocasionar. 

D’aquesta manera, si una persona o un grup de 
persones pateix una intoxicació en ingerir un 
producte, això no sig-nifica que aquest producte 
no tenia les seguretats necessàries per impedir 
que causés el mal. Si un nen es talla en utilit-
zar una joguina, passa el mateix. Si explota una 
caldera per un defecte del seu funcionament, 
també han faltat les se-guretats necessàries. 
Sembla una banalitat indicar que si una cosa 
fa mal és perquè no és segura, però probable-
ment, tal com hem indicat anteriorment, és la 
forma més fàcil que qualsevol dany ocasionat 
per un producte quedi cobert. 

Qui està subjecte a aquesta Llei? El fabricant 
del producte i l’importador. Ara bé, per importa-
dor no s’entén aquell que introdueix productes 
al nostre país. 

Quina garantia hem d’oferir als nostres clients 
en el moment de contractar una pòlissa per-
què quedin coberts d’acord amb aquesta Llei? 
Amb altres paraules, quin ha de ser l’objecte 
de l’assegurança? Ha de cobrir «els supòsits de 
mort i les lesions corporals i els danys causats 
en coses diferents del propi producte defec-
tuós», és a dir, el dany directe que el producte 
ocasioni a persones, animals o coses. Per això, 
en principi n’hi ha prou amb contractar la tra-
dicional «Responsabilitat Civil de Productes», 
i cal comprovar que no tingui alguna clàusula 
que pugui estar en contradicció al text legal 
cobertura de «Danys Patrimonials Primaris», ja 
que l’esmentat Article 10 indica que «la resta 
de danys (és a dir, els no directes), inclosos els 
danys morals, podran ser indemnitzats confor-
me a la legislació civil general». 
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La llei de responsabilitat       
civil de productes (II) 

Darrerament, a les lleis sobre Responsabilitat 
Civil (vegeu la 9/1992) sembla que els agrada 
molt posar franquícies. En aquest cas, s’ha de 
deduir una «franquícia per danys materials de 
65.000 pessetes». Compte, doncs, en el mo-
ment de contractar les pòlisses de R. C. de pro-
ductes. Les companyies tenen el costum de fer 
figurar franquícies percentuals (normalment del 
10%) amb uns límits mínims i màxims. Com hem 
vist, aquesta franquícia no s’adapta a la Llei, 
per la qual cosa l’hem de rebutjar i sol·licitar a 
l’entitat asseguradora la seva adaptació al que 
marca el text legal, és a dir, a 65.000 pessetes 
fixes. 

Un altre punt important que marca la llei és 
la durada de responsabilitat per part del fa-
bricant o l’importador. Aquest límit el fixa en 
«deu anys, a comptar des de la data en què 
s’hauria posat en circulació el producte con-
cret causant del dany, a menys que, durant 
aquest període, s’hagués iniciat la reclamació 
judicial corresponent». És a dir, tornem a te-
nir una responsabilitat decennal, cosa que les 
companyies no sembla que estiguin disposades 
a emparar. Aquest límit de deu anys es refe-
reix al temps transcorregut des del moment de 
sortida al mercat del producte fins al moment 
d’interposar una demanda judicial. Si per causa 
del procés legal s’ultrapassessin aquests deu 
anys, no s’aplicaria la prescripció. 

No s’ha de confondre aquest termini màxim 
en què existeix responsabilitat amb el termini 
que té el perjudicat per reclamar. En aquest 
cas, l’acció «prescriurà als tres anys, a comp-
tar des de la data en què el perjudicat va patir 
el perjudici, ja sigui per defecte del producte 
o pel dany que aquest efecte li va ocasionar, 
sempre que es conegui el responsable d’aquest 
perjudici», és a dir, que es podria entendre que 

aquest termini es podria allargar i comptar-se a 
partir del moment en què el perjudicat conegui 
la identitat del responsable del producte cau-
sant del dany. 

Un altre límit fixat per la llei és el «límit total 
de responsabilitat». Aquest queda fixat en 
10.500.000.000 de pessetes (deu mil cinc-cents 
milions de pessetes), una quantitat que en un 
principi sembla astronòmica, però que en reali-
tat podem matisar. 

En primer lloc, la pròpia llei diu que el límit per 
«la Responsabilitat Civil global del fabricant o 
importador per mort i lesions personals causa-
des per productes idèntics i que presentin el 
mateix defecte», seria el límit per cada parti-
da del mateix producte fabricat o importat. El 
que és curiós és que el legislador esmenta aquí 
«mort i lesions personals». Què passa, doncs, 
amb els danys materials? Tenen o no tenen lí-
mit? En principi sembla que no, però deixarem 
la qüestió sense resoldre. 

En segon lloc, aquest límit no significa que 
hàgim de fer totes les pòlisses de R. C. de 
productes per una quantia tan elevada. Se-
rem nosaltres, els mediadors, els qui haurem 
d’aconsellar el seu màxim per sinistre, d’acord 
amb les característiques de l’empresa, el tipus 
de producte elaborat o importat, el mercat al 
qual s’adreça, etc. 

De tota manera, la pròpia Llei indica que 
aquests límits no són inamovibles, ja que el Go-
vern els pot revisar «d’acord amb les revisions 
periòdiques que es formulin pel Consell de la 
Unió Europea». 

Dos punts importants, ja que posen limitacions 
a la responsabilitat del fabricant o importador, 

són els que fan referència, per un costat a la 
possible culpa del perjudicat i a la prova, per 
part d’aquest, del dany rebut. 

Per al primer punt, la Llei indica que «la res-
ponsabilitat del fabricant o importador podrà 
reduir-se o suprimir-se d’acord amb les circum-
stàncies del cas, si el dany causat fos a causa, 
conjuntament, d’un defecte del producte i de 
la culpa del perjudicat»; és a dir, si va oblidar 
guardar a la cambra refrigeradora un produc-
te congelat i, en consumir-lo en mal estat per 
aquest oblit, li va ocasionar danys, probable-
ment el fabricant no serà considerat responsa-
ble de cap manera. 

El segon punt, el de la prova, significa un 
pas enrere respecte a la Llei del Consumidor. 
Aquesta Llei sancionava la inversió de la cà-
rrega de la prova, és a dir, el fabricant estava 
obligat, en cas de reclamació, a provar que el 
seu producte no n’havia estat el causant. En 
el nostre cas, la Llei indica que «el perjudicat 
que pretengui obtenir la reparació dels danys 
causats haurà de provar el defecte, el dany i la 
relació de causalitat entre ambdós»; és a dir, 
la seva sola reclamació no tindrà efectes si no 
prova que el producte consumit és el que li ha 
causat els perjudicis soferts i que desitja que li 
siguin rescabalats. 

Per últim, hem de mencionar que la disposició 
addicional única introdueix una nova figura, la 
del subministrador, quan diu que «el subminis-
trador del producte defectuós respondrà com si 
fos el fabricant o l’importador, quan hagi sub-
ministrat el producte sabent l’existència del 
defecte»; és a dir, que si sabia que el produc-
te podia causar danys no hauria de vendre’l o 
subministrar-lo. 

Fins aquí hem fet una ullada als principals 
punts de la Llei, ara i per acabar volem resumir 
què és el que els mediadors hem de tenir en 
compte en oferir als nostres clients una pòlissa 
de Responsabilitat Civil de productes. 

1r. Que sigui una empresa destinada a la fa-
bricació o a la importació dins del territori de 
la Unió Europea de productes destinats directa-
ment al consum humà. 

2n. Que la definició de producte coincideixi amb 
la de la Llei. 

3r. Que la duració de cobertura de responsabili-
tat sigui de deu anys a comptar des del moment 
de posada en circulació del producte. 

4t. Que existeixi una franquícia per a danys ma-
terials única de 65.000 pessetes. 

5è. Que el límit d’indemnització sigui l’adequat 
al risc que pateix l’assegurat tenint en compte 
que el límit marcat per la Llei és de deu mil 
cinc-cents milions de pessetes. 

6è. Que l’àmbit d’aplicació de la pòlissa sigui, 
com a mínim, el de la Unió Europea. 

Els mediadors ens trobem davant un nou repte, 
la nostra professionalitat es veurà si sabem do-
nar una resposta a les necessitats de cobertura 
que la llei planteja i si sabem assessorar con-
venientment els nostres clients. 
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Els sinistres catastròfics 

Aquests últims anys s’està notant una especial 
sensibilització de les companyies assegurado-
res i, especialment, reasseguradores, pel que 
fa als danys produïts per les grans catàstrofes, 
naturals o causades per la mà de l’home. 

En primer lloc, hem de definir què s’entén per 
catàstrofe. Catàstrofe: és aquell esdeveniment 
que, per la seva magnitud, pel cost monetari 
o, el que és pitjor, per l’elevat nombre de víc-
times que produeix, ha de considerar-se com a 
excepcional. 

Posem un exemple. Quan un tren envesteix 
un automòbil i resulten accidentades dues 
o tres persones, aquest fet pot qualificar-se 
d’accident. Malgrat això, si com a conseqüèn-
cia del mateix esdeveniment, el tren descarrila 
i resulten accidentats diversos centenars de 
persones, aquest fet és una catàstrofe. 

Passa el mateix amb els fenòmens naturals. 
Així, per exemple, si un vendaval tira a terra 
una casa serà un accident, però si destrueix un 
poble sencer passa a la categoria de catàstrofe. 

En aquesta tràgica categoria hi entrarien, 
doncs, els terratrèmols, les erupcions volcàni-
ques, les sequeres, les inundacions, les tem-
pestes tropicals (huracans, ciclons i tifons) com 
a fenòmens naturals i els grans incendis, explo-
sions, xocs de trens, enfonsaments de vaixells 
de passatgers, marees negres, etc. com a esde-
veniments causats directa o indirectament per 
la mà de l’home. 

Com en tot fet accidental i imprevisible, les 
conseqüències econòmiques de les catàstro-
fes poden ser assegurades. I, efectivament, 
així es fa.

Malgrat tot, la pròpia quantia econòmica que 
un desastre d’aquesta naturalesa suposa, 
fa que una sola companyia asseguradora no 
pugui afrontar l’import dels danys que s’han 
d’indemnitzar. D’aquesta manera, apareixen 
les reasseguradores especialitzades a cobrir 
aquest tipus de sinistres, reasseguradores 
que no sempre coincideixen amb les dedica-
des a la cobertura de la resta d’esdeveniments 
assegurats i que, en els últims anys, han vist 
perillar els seus nivells de solvència per culpa 
de l’increment i la freqüència, captades per 
l’assegurança espanyola durant aquest any. 

El terratrèmol de Los Angeles del 17 de gener 
de 1994 va costar 10.400 milions de dòlars a 
les asseguradores, però els costos reals totals 
s’avaluen aproximadament en 30.000 milions 
de dòlars (més que el total de primes recapta-
des a Espanya per totes les companyies durant 
aquest any). 

En aquest cas, ens referim a indemnitzacions 
pagades per les asseguradores que en ocasions 
només abasten una petita part dels danys. 

Només calen alguns exemples de desastres 
ocorreguts i atesos per les asseguradores per 
adonar-nos de la veracitat d’aquesta afirmació. 

El cicló Andrew del 23 d’agost de 1992 té el 
trist títol de ser el sinistre catastròfic que més 
danys, en termes econòmics, ha causat fins 
l’any 1994. Aquest fet va obligar les assegura-
dores a pagar unes indemnitzacions per un va-
lor de 15.500 milions de dòlars (més d’un bilió 
i mig de pessetes, molt per sobre de la meitat 
de totes les primes reindemnitzacions ocorre-
gudes als Estats Units l’estiu de l’any 1993 on, 
mentre que els danys pujaven a més de 12.000 

milions de dòlars, les indemnitzacions van 
abastar, encara no, els 1.000 milions. 

Si entrem en el més lamentable apartat de víc-
times humanes, veiem com els terratrèmols i 
els ciclons són els que en causen més. El trist 
rècord l’ocupa el terratrèmol del 28 de juliol 
de 1976 que va acabar amb la vida de prop de 
300.000 persones a la zona de Tang-Shan a la 
Xina. 

Però encara que siguin de menor magnitud que 
les catàstrofes naturals, no deixen de ser sig-
nificatius. 

Aquests són sinistres ocorreguts per causes 
directa o indirectament lligades a l’acció de 
l’home. Així, només du-rant l’any 1994 trenta-
cinc accidents d’aviació van deixar un saldo de 
1.500 morts i 2.200 milions de dòlars pagats 
per les companyies. En el mateix període, els 
quaranta sinistres de navegació marítima o flu-
vial van acabar amb la vida de gairebé 3.000 
persones, la qual cosa va costar 362 milions de 
dòlars a les asseguradores. 

En aquest apartat també hi hem d’incloure els 
atemptats terroristes, accidents en mines, in-
cendis i enrunaments d’edificis (cinemes, dis-
coteques, temples, etc.) que l’any 1994 van 
causar la mort a gairebé 2.000 persones i danys 
per valor de 218 milions de dòlars. 

En aquest apartat també hi hem d’incloure els 
sinistres que no es paguen directament com 
a danys materials sinó mitjançant les indem-
nitzacions per Responsabilitat Civil, alguns de 
gran magnitud. Cal recordar l’enfonsament de 
l’Exxon Valdez i d’altres superpetroliers o les 
indemnitzacions per accidents de ferrocarril o 
de carretera que l’any 1994 van causar la mort 
a 1.600 persones. 

En aquest últim cas, queda clar que ens referim 
a accidents catastròfics i no al degoteig de víc-
times que es produeix diàriament a les carrete-
res de tot el món. 

l el pitjor de tot és que en els últims vint-i-cinc 
anys la xifra de catàstrofes, sobretot de les 
ocasionades per causes naturals, no ha deixat 
de créixer, en concret, l’últim any van ser de 
130. 

És cert que aquest creixement sembla que s’ha 
frenat ja que es va produir només un increment 
del 2% que, de tota manera, encara que sigui 
petit no deixa de ser increment. L’únic consol és 
que el nombre de víctimes va baixar. 

Davant d’aquest panorama no és estrany que el 
fet que al nostre país els sinistres catastròfics 
queden emparats pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances vagi molt bé a les companyies 
asseguradores internacionals. Aquest organis-
me no reassegura els seus riscos i respon de 
tots els fets de caràcter excepcional que oco-
rren al nostre país. És per això que resulta lògic 
que, quan en d’altres camps econòmics les em-
preses han intentat acabar amb els monopolis 
i les traves a la seva actuació, en el camp de 
les assegurances catastròfiques no hagin in-
tentat entrar. En aquest cas, paradoxalment, 
les empreses de la Unió Europea preferirien 
que existís un organisme similar al Consorci en 
tots els països, s’estalviarien molts maldecaps 
i, sobretot, moltes indemnitzacions. 

Els professionals de l’assegurança ens hem de 
conscienciar que estem davant d’un tipus de 
risc que cada dia serà més necessari cobrir ja 
que, com hem vist, els accidents catastròfics 
no paren de créixer en nombre i en intensitat 
(cada vegada que ocorre algun desastre natural 
sempre és el major o el més greu del segle) i al 
nostre país no ens desmarquem de la tònica ge-
neral, els recents successos de Barcelona així 
ho corroboren. 

l això ens porta a una consideració final, si 
continuem en aquesta línia tal vegada arribi 
un moment en el qual fal-tin diners per poder 
pagar les indemnitzacions derivades de les 
catàstrofes que són un signe, no oblidem, que 
el món està malalt i som nosaltres qui estem 
acabant amb la salut del planeta. Potser seria 
necessari començar a buscar una asseguradora 
que ens permeti reposar la Terra quan l’haguem 
destruït. 
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Modificacions a la Llei de 
mediació en assegurances
privades

El I0 de novembre de 1995 entrava en vigor la 
nova Ley de Ordenación y Supervisión de los Se-
guros Privados, Llei 30/1995 de 8 de novembre. 

Aquesta Llei, a la seva disposició ad dicional 7a, 
introdueix una sèrie de modificacions a la Llei 
9/92 de Media ció en Assegurances Privades que 
a con tinuació comentarem. 

1. Agents multicontracte 
El punt 1 de la disposició addicional canvia el 
redactat del punt 1 de l’Arti cle 8 de la Llei que 
parlava de les prohi bicions per als agents d’asse-
gurances i deia: 

«Ningún agente podrá estar simultáneamente 
vinculado por contrato de agencia de seguros con 
más de una en tidad aseguradora, a menos que 
sea autorizado por ella en el contrato de agen cia 
o por escrito con posterioridad a su celebración». 

Ara queda redactat així: «Ningún agente podrá 
estar simultáneamente vinculado por contrato 
de agencia de seguros con más de una en tidad 
aseguradora, a menos que sea au torizado por la 
misma para operar con otra entidad aseguradora 
en determina dos ramos, modalidades o contra
tos de seguros que no practique la entidad au
torizante». 

«La autorización sólo podrá conce derse por escri
to, en el contrato de agen cia o como modificación 
posterior al mis mo, por quien ostente la represen
tación legal, en su condición de administrador de 
la entidad autorizante, con indicación expresa de 
la duración de la autoriza ción, entidad asegurado
ra a la que se re fiere y ramos y modalidades de 
seguro o clase de operaciones que comprende». 

Com es pot veure, la redacció és molt més clara 
i molt més forta que l’anterior. Els agents úni-
cament podran treballar per a una sola compa-

nyia tret que esti guin autoritzats per escrit pel 
represen tant legal de l’entitat en la seva condició 
d’administrador d’aquesta (és a dir, con seller de-
legat o administrador únic) i tan sols per treba-
llar en els rams, modali tats o contractes que no 
practiqui l’asse guradora autoritzant, no per als 
que sí practiqui aquesta companyia. En aques ta 
autorització hauran de figurar-hi el nom de l’altra 
entitat amb la que l’agent pot treballar, els rams 
i la durada. 

Per la seva part, la disposició tran sitòria 17a, 
«Adaptación de los agentes de seguros» diu que 
els con tractes d’agència celebrats abans de l’en-
trada en vigor de la Llei tindran un any per adap-
tar-se. És a dir, abans del 10 de novembre de 1996. 

2. Requisits per a les societats de corredoria 
El punt 2 de la disposició addicional modifica el 
punt 3, apartat a) de l’Arti cle 15 de la Llei i al seu 
paràgraf 2n diu que no podran tenir vincles estrets 
o participació significativa: 

«Las entidades de crédito enumera das en el apar
tado segundo del Artículo I del Real Decreto legis
lativo 1298/86 de 29 de junio». 

Que bé! Les entitats de crèdit ja no podran ser 
corredories d’assegurances, únicament podran 
ser societats d’agèn cia. Serà veritat? Doncs no. 
La Llei 43/95 de l’Impost de Societats, a la seva 
Disposició Addicional 13a diu: 

«Se suprime, en el Artículo 15.3 a), párrafo 2o, de 
la Ley 9192, el si guiente párrafo: ni las entidades 
de cré dito enumeradas en el apartado 2o del Ar
tículo 10 del Real Decreto Legislativo 1298/86, de 
29 de junio». 

Sense comentaris. Únicament dir que aquesta Llei 
crec que té un rècord absolut, ésser la que menys 

temps ha trigat en modificar-se: 49 dies. 

3. Silenci administratiu 
El punt 3 de la disposició addicional modifica el 
punt 4 d’aquest mateix Arti cle 15 de la Llei 9/92 
que passa a dir que la sol·licitud per treballar com 
a cor redor/corredoria es dirigirà a la D.G.S., que 
aquesta haurà de resoldre en el ter mini de sis me-
sos i que «En ningún caso se entiende con cedida 
la autorización en virtud de actos presuntos por el 
transcurso del plazo pre visto para otorgarla». 

El silenci administratiu, en aquest cas, no és po-
sitiu. 

4. Nova possibilitat de revocació de l’autorit·
zació 
El punt 4 de la disposició addicional afegeix una 
nova possibilitat de revoca ció de l’autorització per 
als corredors/corredories: 

«Si el corredor de seguros o la socie dad de corre
duría de seguros renuncia a ella expresamente». 

Lògic, abans semblava que un cor redor/corredoria 
que volgués plegar no ho podia fer puix no podia 
renunciar a l’autorització aconseguida. 

5. Inspecció als corredors i corredories 
El punt 5 de la disposició addicional modifica el 
punt 2 de l’Article 24 que queda redactat així: 

«Será de aplicación a la inspección de mediadores 
de seguros privados lo dispuesto sobre inspección 
de entidades aseguradoras en el Artículo 72 de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Se guros 
Privados, entendiéndose hechas a los mediadores 
las referencias que en di cho precepto se hacen a 
las entidades aseguradoras». 

En primer lloc, cal remarcar que el punt 1 d’aquest 
Article 24 (que no s’ha modificat) diu que seran els 
corre dors i corredories qui hauran de te nir la infor-
mació a disposició dels ins pectors. Ara, en canvi, 
es parla de me diadors en general, per tant crec 
que els agents també podran ser inspeccionats i 
hauran de tenir preparada aquesta in formació. 

En segon lloc, és important tenir en compte que 
s’equipara els mediadors i les companyies en el 
moment de rebre una inspecció per part del Mi-
nisteri. 

6. Inspeccions 
El punt 6 de la disposició addicional suprimeix els 
punts 3, 4, 5, 6, i 7 de l’es mentat Article 24, que 
feien referència a com havien de ser les inspecci-

ons. Com hem vist al punt anterior, en equi parar 
mediadors i entitats assegurado res, la forma com 
s’haurà de fer la ins pecció serà la mateixa que la 
indicada per aquestes últimes. 

7. Control especial 
El punt 7 de la disposició addicional modifica 
l’Article 30 que queda redactat en el sentit que 
la Dirección General de Seguros podrà adoptar 
sobre els corredors i corredories algunes de les 
mesures de control del que parla l’Article 39 de 
la Llei d’Ordenació i Supervisió, sempre i quan: a) 
tinguin pèrdues acumulades del 25% del capital 
social; b) tinguin dificultats financeres; c) existeixi 
la impossibilitat de realit zar el fi social; i d) hi hagi 
situacions que posin en perill la seva solvència, 
els interessos dels asseguradors o el compliment 
de les obligacions. 

Cal recordar que aquest Article 39 de la Llei d’Or-
denació és el que parla de la intervenció de la 
D.G.S. a les entitats asseguradores. 

8. Legislació bàsica 
El punt 9 de la disposició addicional considera la 
Llei 9/92 com de «bases de la ordenación de los 
seguros privados» excepte el que fa referència a 
les com petències de les Comunitats Autònomes 
que s’entendrà «circunscrita, en cuan to a los me
diadores de seguros y a los Colegios de Mediado
res de Seguros Ti tulados, a aquellos cuyo domici
lio y ám bito de operaciones se limiten al territo rio 
de la Comunidad». 

9. Adaptació de la Llei a la sentència del 
Constitucional 
El punt 9 de la disposició addicional modifica el 
punt 3 de la disposició ad dicional primera de la 
Llei 9/92 supri mint la part que deia que l’Estat es 
re servava la concessió de l’autorització als corre-
dors i corredories.  Es tracta d’adaptar la Llei a la 
sentèn cia del Tribunal Constitucional. 

10. Termini per adaptar els estatuts dels Col·
legis de Mediadors 
Es dóna fins al 31 de desembre del 1996 per adap-
tar els estatuts dels Col·legis de Mediadors d’As-
segurances Titulats. 

Aquestes són les modificacions in troduïdes a la 
Llei 9/92. En el proper Butlletí passarem a veu-
re quines han es tat les modificacions a la Llei de 
Con tracte d’Assegurança. 
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Al passat Butlletí vàrem comentar les modifica-
cions que la nova Ley de Or denación y Supervi-
sión de los Seguros Privados introduïda a la Llei 
de Media ció en Assegurances Privades. Avui, 
tal i com vàrem dir, vull comentar les modifica-
cions que aquesta Llei d’Orde nació introdueix a 
la Llei de Contracte d’Assegurança. 

La disposició addicional 6a mo difica la Llei 
50/80 en diversos apartats, en concret: 

1. Llengua de la pòlissa 
El punt 1 diu: «La póliza del contrato debe estar 
re dactada en todo caso en castellano y, si el 
tomador del seguro lo solicita, en otra lengua». 

Queda clar que totes les pòlisses hau ran d’es-
tar redactades en castellà i, úni cament si el 
prenedor ho demana, la companyia haurà d’afe-
gir una traducció d’aquesta a una altra llengua. 

2. Recàrrec per demora 
El punt 2 substitueix l’Article 20 de la Llei que 
digué que si en el termini de tres mesos a 
comptar des de la data del sinistre, la compa-
nyia havia pagat, la in demnització s’incremen-
tava en un 20%. 

En canvi, ara queda d’aquesta ma nera: 

1r. La demora de l’entitat afec ta de manera 
general al prenedor i l’as segurat. En l’assegu-
rança de R.E., afec ta al perjudicat. En les asse-
gurances de vida, als beneficiaris. 

2n. Abans de quaranta dies el prenedor, l’asse-
gurat o el perjudicat hauràn de re bre l’import 
mínim del que pugui deure la companyia, im-
port mínim del que parla l’Article 18 de la Llei 
de Contrac te d’Assegurances que no es modi-
fica. 

3r. Es començarà a comptar a partir de la data 
del sinistre o a partir de la data de comunicació 
a la companyia si aquesta es fa desprès de set 
dies del sinistre. Com es veu, és molt important 
que les declaracions de si nistre es facin arribar 
de seguida a l’asseguradora. 

4t. El tipus d’interès a aplicar serà el legal del 
diner incrementat en un 50%. De totes mane-
res, un cop transcorreguts dos anys des de la 
data del sinistre, l’in terès anual no podrà ser 
inferior al 20%. 

5è. La indemnització per de mora s’imposarà 
d’ofici pel jutge, és a dir, no s’haurà de demanar 
per part del perjudicat. 

6è. Des del dia quaranta-un fins als tres me-
sos, els interessos es calcularan sobre l’im port 
mínim que ha de pagar la compa nyia, a partir 
d’aquí es calculen sobre el total de la indem-
nització. 

7è. Aquest recàrrec també afecta al Consorci 
però només a partir dels tres mesos. Tot això 
quan actua com a Con sorci, si ho fa com a asse-
gurador direc te queda, evidentment, subjecte a 
aquest Article com qualsevol altra entitat asse-
guradora. 

3. Clàusules limitadores a l’assegurança 
de RC 
El punt 5 afegeix el següent paràgraf a l’Article 
73 de la Llei: 

«Serán admisibles, como límites es tablecidos 
en el contrato, aquellas cláu sulas limitativas 
de los derechos de los asegurados ajustadas al 
Artículo 3 de la presente Ley que circunscriban 
la co bertura de la aseguradora a los supues
tos en que la reclamación del perjudica do haya 

Llei d’ordenació i supervisió  
de les assegurances 
privades (I)

tenido lugar dentro de un pe ríodo de tiempo, 
no inferior a un año, desde la terminación de 
la última de las prórrogas del contrato o, en su 
defecto, de su período de duración. Asimismo, 
y con el mismo caracter de cláusulas limi tativas 
conforme a dicho Artículo 3 se rán admisibles, 
como límites estableci dos en el contrato, aque
llas que circunscriban la cobertura del asegu
rador a los supuestos en que la reclamación 
del perjudicado tenga lugar durante el perí odo 
de vigencia de la póliza siempre que, en este 
caso, tal cobertura se extienda a los supuestos 
en los que el nacimiento de la obligación de 
indemnizar a cargo del asegurado haya podido 
tener lugar con anterioridad, al menos, de un 
año desde el comienzo de efectos del con trato, 
y ello aunque dicho contrato sea prorrogado». 

D’aquesta complicada redacció es desprèn que 
es pot admetre en les pò lisses de RE de produc-
tes que es li miti el període de reclamació a un 
any per als sinistres ocorreguts abans i des prés 
de l’inici i final del contracte. 

4. Possibilitat d’anul·lació de les pòlisses 
de vida 
El punt 6 afegeix un nou Article, el 83a) que diu: 

«El tomador del seguro en un con trato de se
guro (de vida) individual de duración superior 
a seis meses que haya estipulado el contrato 
sobre la vida pro pia o la de un tercero tendrá 
la facultad de resolver el contrato dentro del 

plazo de los quince días siguientes a la fecha 
en la que el asegurador le entregue la pó liza o 
un documento de cobertura pro visional». 

Diu després que aquesta facultat s’haurà 
d’exercir per escrit i el prenedor tindrà dret a 
la devolució de la prima, menys la part corres-
ponent al temps en què el contracte ha tingut 
vigència (mà xim 15 dies). 

5. Aplicació de la llei espanyola 
El punt 7 modifica els Articles 107, 108 i 109 
que especifiquen quan s’apli carà la Llei espa-
nyola en les assegurances de danys (Article 
107) i de vida (Article 108). En el primer cas, 
s’aplicarà a riscos localitzats en territori espa-
nyol quan el prenedor de l’assegurança tingui 
aquí la residència habitual. També s’aplicarà 
quan el contracte es faci en compliment d’una 
obligació d’assegurar-se imposa da per la Llei 
espanyola. En el segon cas, quan sigui persona 
física i tingui aquí la residència habitual o bé 
sigui persona jurídica i tingui el seu domicili o 
el principal establiment en ter ritori espanyol. 
També s’aplicarà quan el contracte d’assegu-
rança de grup es faci en compliment o com a 
conseqüència d’un contracte de treball sotmès 
a la Llei espanyola. 

Aquestes són les modificacions in troduïdes a la 
Llei 50/80. Al proper Butlletí veurem els punts 
de la Llei d’Ordenació i Supervisió que ens to-
quen de més a prop als mediadors. 
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Llei d’ordenació i supervisió 
de les assegurances 
privades (II)

En anteriors Butlletins havíem parlat de les 
modificacions intro duïdes per aquesta Llei a 
les Lleis de Mediació i de Contracte d’Assegu-
rança, però a més a més, a la Llei fi guren 
referències tant als assegurats com al nostre 
col·lectiu i, per tant, hem de conèixer-les per 
donar als nostres clients la informació que ne-
cessiten, per controlar que les ac tuacions de 
les companyies sigui correctes i perquè les 
nostres tam bé ho siguin. 

De totes maneres, per començar vull recalcar 
una omissió important per als mediadors, 
finalment la Llei no diu que hagi de figurar la 
co missió del mediador al rebut. 

Vista l’omissió, vegem les inclusions. 

1. L’ús del terme assegurances 
L’Article 7, al seu punt 5 diu: «En la denominación 
social de las entidades aseguradoras se in cluirán 
las palabras “seguros” o “re aseguros”, o ambas 
a la vez, con forme a su objeto social, quedando 
reservadas las mismas en exclusiva para dichas 
entidades». Per la seva part, l’Article 48 diu 
que l’ús incorrecte d’aquesta de nominació serà 
sancionat amb mul ta de cinc a vint-i-cinc milions 
i es donarà publicitat d’aquesta con ducta, puix 
constitueix infracció greu. 

Això ja sortia a l’antiga Llei, l’únic que fa 
aquesta és confirmar-ho. Hem de tenir en 
compte que utilit zar la paraula «seguros» 
en la nos tra publicitat com a mediadors o en 
els nostres rètols és infracció greu i la multa 
mínima és de cinc milions de pessetes. 

2. Deure d’informació al prenedor 
L’Article 60 s’anomena «Deber de información 
al tomador» i diu: 

1r. Que el prenedor perso na física en les 
pòlisses de vida, haurà d’ésser informat per 
l’entitat «sobre la legislación aplicable al 
contrato, sobre las disposiciones re lativas a las 
reclamaciones que pue dan formularse y sobre 
los demás extremos que se determinen regla
mentariamente». 

2n. Que durant la vigència del contracte 
l’entitat ha d’informar de les modificacions que 
es pro dueixin a la informació inicial i, en tot cas 
amb periodicitat anual, so bre la situació de la 
seva participa ció en beneficis.

3r. Abans de celebrar un contracte l’entitat 
haurà d’informar al prenedor «sobre el Estado 
miembro y au toridad a quienes corresponde 
el control de la actividad de la propia entidad 
aseguradora, extremo éste que deberá, 
asimismo, figurar en la póliza y en cualquier 
otro documento en que se formalice todo 
contrato de seguro». 

Únicament en aquest últim cas es diu que una 
informació ha de fi gurar a les pòlisses, la Llei 
no indi ca de quina manera s’ha d’informar 
l’assegurat dels altres punts, i tan sols diu, en 
el punts 1 i 3, que es farà abans d’efectuar el 
contracte. 

De totes maneres, aquestes són obligacions de 
les entitats assegu radores però ens correspon 
a nos altres vigilar que s’acompleixin i aclarir 
els dubtes que tinguin els nostres assegurats. 

3. Creació de fitxers de dades 
L’Article 24, al seu punt 3 diu que «Las entidades 
aseguradoras po drán establecer ficheros de 
datos personales que permitan la colabo ración 
estadísticoactuarial y la pre vención del fraude 

en la selección de riesgos y en la prevención 
del fraude».

El punt acaba dient:  «siendo necesaria 
la notificación al afectado en la primera 
introducción de sus datos en el fichero pero 
no el consentimiento del mismo», tot això en 
compliment de la Llei 5/92 de «Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Ca-
racter Personal». 

Doncs, altre cop, tenim els fitxers que les 
companyies vulguin crear per controlar la 
sinistralitat. En principi no em sembla mala-
ment si es fa un ús correcte, cosa que amb el 
FIA no sempre succeïa. Tan sols hem de tenir 
en compte que per a la primera introducció de 
dades s’ha d’informar l’assegurat. 

Si no s’ha fet, hem de rebutjar qual sevol ús que 
es faci d’aquestes da des i denunciar aquesta 
infracció. 

4. Mutualitats de previsió social 
La Llei, al seu Article 64, defineix els requisits 
que han de complir aquestes mutualitats. Però, 
el més important per a nosaltres és que el seu 
punt f) diu que: «La incorporación de sus mu
tualistas podrá ser realizada direc tamente 
por la propia mutualidad o bien a través de la 
actividad de mediación en seguros». 

Per això han de tenir un fons mutual de cinc 
milions de pesse tes i haver constituït les 
provisions tècniques que marca la Llei. 

Com podem veure s’ha obert la possibilitat, 
abans tancada, que els mediadors puguin 
treballar amb aquestes mútues. 

5. Registres administratius 
L’Article 74 diu que la DGS por tarà un registre 
especial de corre dors d’assegurança, de 
societats de corredoria i els seus alts càrrecs i 
que aquests registres seran públics per als que 
acreditin interès en conèixer-los. 

A més a més, tots els inscrits en aquests 
registres han de donar a la DGS la documentació 
necessària per a portar-los de manera actua-
litzada. Per fer-ho es remetrà tota la informació 
i en els terminis que reglamentàriament es 
determinin. 

Queda clar que el registre de cor redors i 
corredories serà públic i que hem de facilitar 
la informació necessària per crear i actualitzar 
aquests registres. Qualsevol modi ficació ha 
d’ésser, doncs, comuni cada a la DGS per part 
nostra i, a més a més, hem de respondre als 
patracols que la DGS ens farà arri bar. 

6. La Orden Carballo 
Per fi ha estat derogada aquesta famosa «orden 
ministerial» a la que s’agafaven les companyies 
per do nar la comissió a qui anés a con tractar 
directament una assegu rança. A partir d’ara, 
teòricament, hauran de cobrar la mateixa prima 
qui contracti directament, que qui ho faci a 
través d’un mediador. 

7. Recàrrec extern 
La disposició transitòria 3, al seu punt 3, diu: 
«Las entidades aseguradoras que vengan 
percibiendo recargo exter no deberían optar en 
el plazo de dos años, desde la entrada en vigor 
de esta Ley, por eliminarlo o incorpo rarlo a la 
prima. Las pólizas emiti das antes del ejercicio 
de esta op ción se adecuarían a la misma en su 
renovación». 

El recàrrec extern desapareix, però, com queden 
les comissions a percebre pels mediadors que, 
evi dentment, eren molt més impor tants que la 
comissió sobre la pri ma. 

Hem acabat amb això aquest rà pid repàs a la 
Llei 30/1995. Per a qualsevol dubte sobre els 
punts trac tats o sobre altres que no hem es-
mentat teniu a la vostra disposició el Col·legi 
que, com sempre, us atendrà amb molt de gust. 
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El valor afegit 

Quedi clar que no ens referirem a l’import repre-
sentat per les famoses tres lletres sinó al valor 
del tre ball fet o del servei donat en el mo ment de 
realitzar una feina, ja sigui de fabricació, d’as-
sessorament o qualsevol altra. 

Tots els mediadors vàrem tenir un fort ensurt en 
assabentar-nos que l’esborrany de la, en aquell 
moment, anomenada Llei de Supervisió de les 
Assegurances Privades feia sortir als rebuts les 
comissions dels agents i corredors. 

De seguida es van aixecar veus dient que això no 
passava a cap altre sector econòmic. Ni els bo-
tiguers posaven a les seves peces el marge que 
guanyaven, ni les grans superfícies ho feien, etc. 

Es tractava d’un raonament de magògic, puix 
no s’ha d’oblidar que els professionals liberals 
(advocats, economistes, arquitectes, etc.) sí que 
posen a la factura els seus honoraris. De fet, 
el que amagava era la por de posar els nostres 
honoraris (les co missions) als rebuts que lliurem 
als nostres clients. 

I aquesta por, de què ve? La res posta és molt 
fàcil, fins ara no hem sabut fer veure als assegu-
rats quin és el nostre valor afegit. 

Però, tenim valor afegit? Per po der respondre a 
aquesta pregunta cal dria definir quin és aquest 
valor. Per a una indústria definir-ho és molt sen-
zill, consisteix en comptar l’ener gia aplicada, la 
matèria primera afe gida, les hores utilitzades i el 
benefi ci que vol obtenir en el procés d’ela boració 
que porta d’un producte ini cial a un altre final. 

Per a les professions liberals el càl cul d’aquest 
valor ja presenta alguna complicació. Depen-
drà de la feina que faci el professional i de que 
aquesta feina sigui o no reconeguda per les 

persones demandants dels seus serveis. Així, 
excepte en el cas que el seu col·legi professi-
onal fixi els seus honoraris, aquests dependran 
directament de la llei de l’oferta i la demanda: 
si la feina del professional és reconeguda i té 
molts clients, pu jaran, en cas contrari, baixaran. 

I el mediador? És clar que som uns professionals 
liberals però, qui na feina fem? I aquesta feina, 
és reconeguda pels nostres clients? 

Comencem per la primera qües tió. La Llei 9/1992, 
la coneguda Llei de Mediació, quan parla de les 
Obli gacions Generals dels Mediadors diu: 

«Los mediadores de seguros privados ofrecerán 
información veraz y suficiente en la promo ción, 
oferta y suscripción de las pólizas de seguro y, en 
general, en toda su actividad de asesora miento.» 

«Las personas fisicas o jurídi cas que desem
peñen actividad de mediación en seguros priva
dos no podrán imponer directa o in directamente 
la celebración de un contrato de seguro.» 

Això amb caràcter general, és a dir, tant per a 
agents com per a corre dors. Però per a aquests 
últims encara n’hi ha més: 

«Los corredores de seguros deberán informar 
a quien trate de concertar el seguro sobre las 
condiciones del contrato que a su juicio conviene 
suscribir, ofre ciendo la cobertura que, de acuer
do a su criterio profesional, mejor se adapte a 
las necesida des de aquél, y velarán por la con
currencia de los requisitos que ha de reunir la 
póliza para su eficacia y plenitud de efectos». 

«Igualmente vendrán obliga dos durante la vi
gencia del con trato de seguro en el que hayan 
in tervenido a facilitar al tomador, al asegurado 

y al beneficiario del seguro la información que 
recla men sobre cualquiera de las cláu sulas de 
la póliza y, en caso de si niestro, a prestarIes su 
asistencia y asesoramiento». 

Queda clar, crec que no s’ha d’afegir res al que 
marca la Llei per saber quina és la nostra feina. 
Vol dria, però, ressaltar dos conceptes, un que 
apareix i un altre que no ho fa, que podem ex-
treure d’aquest se guit d’obligacions. 

El primer, el que apareix, és el de professionali-
tat, tot i que només quedi explícit dins l’apartat 
desti nat als corredors. 

L’altre, el que no surt, és el de venda. Enlloc es 
diu que els media dors siguin venedors d’assegu-
rances. Es parla d’oferta i subscripció, es par la 
de cobertura de necessitats i es diu clarament 
que això ho haurien de tenir en compte certes 
entitats, particu larment les de crèdit que no es 
podrà imposar la celebració d’un contracte d’as-
segurança. Sé que des de fa temps està de moda 
parlar de tècniques de venda de les assegu-
rances, de plans de venda, etc., i el perill que tot 
això comporta és el d’oblidar que l’assegurança 
serveix i servirà per minimitzar els perjudi cis 
econòmics que un sinistre pot ocasionar a la per-
sona que el sofreix, és a dir, és i serà la cobertura 
de les ne cessitats de l’assegurat. 

La nostra feina i, per tant, el nos tre valor afegit 
és aquest. Cadascú de nosaltres fem examen de 
conscièn cia sincer i responguem-nos a nos altres 
mateixos si l’estem donant. 

La segona qüestió que ens plan tejàvem era la 
de saber si els nostres clients coneixen aquest 

valor afegit, és a dir, si saben real ment quina és 
la nostra feina. I aquí sí que la culpa d’aquest 
coneixe ment o desconeixement la tenim nosal-
tres ma teixos, no ens podem disculpar en cap 
altre. 

Quan, per tancar una operació posem uns ca-
pitals insuficients úni cament perquè l’assegu rat 
no vol pagar més i te nim por que se’n vagi, li 
estem donant «la cober tura que millor s’adapta 
a les seves necessitats», com diu la Llei? 

Quan una pòlissa que fa anys que no hem re visat 
té un sinistre i les expectatives que l’assegurat 
havia dipositat en ella queden decebudes, això li 
diu al client quin és el nostre valor afegit? 

O quan ve un client que ha rebut una oferta per 
millorar la seva pòlis sa i el que fem és copiar-la 
i fer-li el mateix, menyspre ant la feina que ha 
fet un company, li estem dient a l’assegurat que 
defen sem els seus interessos o la nostra co-
missió? 

Entre tots –com panyies asseguradores inclo-
ses–, estem fent de l’assegurança un merca-
deig? Això ajuda a fer conèixer als assegurats 
quin és el nostre valor afegit? 

Reflexionem. No llanço la prime ra pedra perquè 
no crec que estigui lliure de culpa. Que cadascú 
pensi si ell la pot llançar. 

Només canviant moltes maneres d’actuar po-
drem donar a conèixer el nostre valor afegit, va-
lor que no és reconegut ni tan sols per l’Adminis-
tració: la feina dels mediadors d’as segurances 
està exempta d’IVA. 
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El Consorcio de                    
Compensación de Seguros  

Vull aprofitar aquesta secció del Butlletí per 
comentar al gunes de les consultes que, com 
a Assessor Tècnic del Col·legi, m’han arribat, 
formulades per diferents companys del nostre 
col·lectiu. 

Per donar una certa coherèn cia als escrits he 
agrupat per temes les consultes més interes-
sants. Co mençarem pel Consorcio puix està 
d’actualitat per un altre motiu, la modificació de 
les seves primes. 

Efectivament, la resolució de 22 de juliol de 
1996, de la Dirección General de Seguros, apro-
vava els nous recàrrecs a favor del Con sorcio 
que s’han d’aplicar a partir de l’1 de gener de 
1997. Bàsicament hi trobem dues modificacions 
im portants, la primera, la desapari ció del re·
càrrec per proximitat a riu o mar i, la segona, 
la tarifació com a risc diferent de les ofici nes 
que, recordem-ho, fins ara te nien la mateixa taxa 
que els habi tatges. 

Els recàrrecs per mil sobre el ca pital queden, 
doncs, així: 

A. Tarifa per a danys als béns  
1. Habitatges i comunitats de propietaris 0,09
2. Oficines 0,14
3. Comerços, magatzems i resta de riscs       

senzills 0,18
4. Riscs industrials 0,25
5. Vehicles automòbils (en pessetes):

5.1. Turismes i vehicles comercials           
fins a 3.500 kg. 900

5.2. Camions  3.500 
5.3. Vehicles industrials   2.900 
5.4. Tractors i maquinària agrícola                  

i forestal 2.000
5.5. Autocars, omnibusos i troleibusos 5.300
5.6. Remolcs i semiremolcs 1.700

5.7. Ciclomotors (fins a 75 cm3)                 tri-
cicles, etc. 120

5.8. Motocicletes (més de 75 cm3) 450
6. Obres civils (en tant per mil):

6.1. Autopistes, carreteres, vies fèrries, etc. 
0,34

6.2. Túnels 1,50
6.3. Ponts 1,23
6.4. Pantans 0,91
6.5. Ports esportius 0,96
6.6. Resta de ports 1,95
6.7. Extraccions d’aigües subterrànies 0,96

B. Tarifa per a danys a les persones 
El 0,0096 per cada mil pessetes de capital as-
segurat. 

Fet aquest llarg preàmbul entrem a comentar un 
cas consultat al nos tre Col·legi i que feia refe-
rència a un sinistre consorciable. 

1. Consulta: degut a les for tes pluges es pro-
dueix la caiguda d’un mur de contenció d’un 
habi tatge assegurat per una pòlissa mul tirisc, 
causant danys als béns asse gurats. 

Feta la declaració de sinistre da vant el Consor-
cio, aquest paga tots els danys produïts tret del 
mur per considerar que es tracta d’un mur de 
contenció i no d’un mur de tanca. 

Reclamats els danys del mur a la Companyia 
Asseguradora, aquesta rebutja el seu pagament 
entenent que entrava dins les exclusions que 
figuraven al Condicionat General de la pòlissa. 

2. Consideracions: 
2.1. El desenvolupament del reglament del 
Consorcio, aprovat per Ordre de 18 de novem-
bre de 1986, al seu Article 2, apartat C, punt 4 
diu: «Salvo que exista pacto expreso en la póliza 

ordinaria de seguro y se fije un capital ase gurado 
para cada uno de ellos, no quedarán compren
didos  en las coberturas descritas… muros de 
contención de tierras independientes de edifici
os…»

2.2. Estudiades les Condicions Particulars de 
la pòlissa, es com prova que aquestes no fan es-
ment de cap mur de contenció ni, evi dentment, 
es dóna cap capital in dependent per a aquest 
tipus de construcció. S’incompleix així el que 
disposa el Reglament del Con sorcio puix no es 
fixa un capital especial per a aquests murs. 

2.3. En canvi, les Condicions Generals definien 
el Continent dient: «También se considerarán in
cluidos los muros, vallas, verjas y cercas siempre 
y cuando pertenez can a la edificación asegura
da». Aquest punt parla de murs en ge neral però 
no fa esment a cap mur de contenció en particu-
lar, tal com l’esmentat Reglament demana. 

Per la seva part, es consideraven exclosos: 

a) «Los daños que se encuentren cubiertos por el 
Consorcio de Com pensación de Seguros». 

b) Quan «El Consorcio de Compensación de Se
guros no ad mita la efectividad del derecho del 
Asegurado por incumplimiento de alguna de las 
normas establecidas en su Reglamento y Dispo
siciones Complementarias». 

c) «Las diferencias entre los da ños producidos y 
las cantidades in demnizadas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, en ra zón de la apli

cación de franquicias, detracciones o aplicación 
de Reglas Proporcionales u otras limitaciones». 

Quedava clar que la companyia no podia agafar 
els paràgrafs a) i d) com a causa del rebuig a 
pagar les diferències d’indemnitzacions a per-
cebre per part de l’assegurat. En canvi, sí es po-
dia agafar el punt b), puix en aquest cas no s’ha 
complert una norma establerta al Reglament del 
Consorcio, no s’ha especifi cat, expressament le-
xistència de murs de contenció ni el seu valor.

3. Dictamen: vistos tots els punts anteriorment 
indicats consi deràvem com a correcte el rebuig 
per part del Consorcio de Com pensación de Se-
guros del paga ment dels danys soferts pel mur 
de contenció sinistrat. 

En canvi, pel que fa al rebuig del sinistre per part 
de la Companyia Asseguradora enteníem que, 
tot i que és cert que una Entitat Asse guradora no 
pot fer-se càrrec de les conseqüències econòmi-
ques d’un sinistre refusat per no haver complert 
el reglament del Consorcio, en aquest cas les 
Condicions Generals de la pòlissa incloïen com a 
continent «los muros, vallas, verjas y cer cas…» 
sense especificar si aquests murs eren de con-
tenció o de qual sevol altra classe i, per tant, 
ente níem que podia haver-hi responsa bilitat per 
part de l’Entitat Assegu radora puix estava co-
brint els murs, fossin de la classe que fossin i en 
tot cas, era una erra d’ella el no haver especificat 
més clarament la definició d’aquests i el no ha-
ver demanat quin era el capital específic per als 
murs de contenció.  



64 | | 65

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

gener
febrer
març
1997

57
Dictàmens sobre              
pòlisses multirisc   

Com ja vaig començar a fer al darrer Butlletí, 
aprofito aquesta sec ció per comentar algunes 
de les consultes que, com a Assessor Tèc nic del 
Col·legi, m’han arribat, for mulades per diferents 
companys del nostre col·lectiu. 

Aquesta vegada parlaré de con sultes relaciona-
des amb pòlisses multirisc. 

A. Primer dictamen: 

1. Consulta 
Davant d’un sinistre degut a una pujada de ten-
sió que va fer malbé un aparell elèctric se’ns 
demanava la interpretació que calia donar a la 
clàusula «Daños ocasionados en las instalacio
nes y maquinaria eléctri ca de producción, dis
tribución y transformación», de les Condicions 
Generals de la pòlissa. 

2. Redactat de la clàusula 
El redactat d’aquesta clàusula és el següent: 
«Por esta cobertura, el Asegu rador garanti
za al Asegurado los da ños ocasionados en las 
instalacio nes y maquinaria eléctrica de pro
moción por corrientes anormales, cortocircuitos, 
propia combustión o causas inherentes a su 
funciona miento, siempre que dichos da ños 
sean producidos por la elec tricidad o por la 
caída del rayo». 

3. Dictamen 
Del redactat de la pòlissa es desprèn que qual-
sevol dany produït per l’electricitat o la caiguda 
d’un llamp estarà emparat si afecta a la instal·la-
ció i la maquinària elèctrica. 

En quant a saber què s’entén per maquinària 
elèctrica de producció, distribució i transforma-
ció, en el primer i segon cas la cosa és fàcil. 
Maquinària de producció és aque lla que serveix 

per produir un bé (seria aquella que s’utilitza per 
a la fabricació d’objectes). El mateix passa amb 
la maquinària elèctrica de transformació (la que 
serveix per transformar o modificar les condici-
ons inicials dels ob jectes). 

Més dubtós és el cas de la ma quinària elèctrica 
de distribució. Es podria tractar d’aquella que 
serveix per distribuir objectes o treballs a dife-
rents indrets dels locals (trans portadors, tubs 
d’aspiració per a desplaçar documents, etc.) o 
per impulsar líquids (bombes). 

En tot cas, queda clar que la pò lissa cobreix 
els danys elèctrics so ferts per la maquinària 
assegura da puix aquesta sempre es podria fer 
entrar dins d’alguna de les de finicions contingu-
des a les Condi cions Generals. 

B. Segon dictamen: 

1. Consulta 
Davant un sinistre ocorregut mentre s’estava 
muntant una mà quina d’una empresa, dins de 
les instal·lacions d’aquesta, se’ns dema nava si 
hi havia cobertura per als danys soferts en la 
seva pòlissa de multirisc contractada. 

2. Condicionant de la pòlissa 
La definició que les Condicions Generals de la 
pòlissa fan dels «Bienes cubiertos», indica va 
clarament què s’entenia com a maquinària: «El 
conjunto de maquinaria in dustrial destinada a 
la actividad del Asegurado, que no constituye ni 
ordenadores ni equipos electrónicos». 

Quedava clar que enlloc es deia que la maquinà-
ria havia d’estar muntada i en funcionament, per 
la qual cosa si la màquina estava des tinada a 
l’activitat de l’assegurat hi havia cobertura. 

Per la seva part, la «Cobertura de la garantía», 
deia que quedaven emparats «la des trucción o el 
deterioro de los bienes asegurados, en el lugar 
descrito en la póliza, como consecuencia di recta 
de IMPACTO, entendiendo por tal la destrucción 
o deterioro de la màquina por choque o intrusión 
de objetos extraños». 

En el nostre cas es tractaria d’un xoc contra el 
terra i, per tant, co bert per la pòlissa si la màqui-
na es trobava al lloc descrit a la pòlissa. 

Per la seva part, cap de les ex clusions que apa-
reixen al  condi cionat afectaven aquest sinistre. 

3. Dictamen 
Tot i que el sinistre corresponia realment a una 
assegurança de muntatge de maquinària, del 
con dicionat de la pòlissa multirisc es desprenia 
que els danys quedarien emparats per aquesta 
assegurança i que, per tant, la companyia havia 
de fer-se càrrec de les conseqüèn cies econòmi-
ques del sinistre. 
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El futur dels corredors (I)    

Els últims temps han aparegut una sèrie de 
declaracions en les re vistes del sector de dife-
rents personatges, tant de l’Administració com 
del sector assegurador, que, subtilment, han 
començat a deixar caure opinions que, d’una en 
una, potser no semblen voler dir molt però, quan 
s’ajunten, semblen dibuixar un futur gens afala-
gador per als mediadors.

Recentment, el president de l’entitat assegu-
radora EUROSEGUROS ha dit que el binomi 
agent-corredor s’ha de substituir. No diu per qui 
però deixa entreveure clarament que s’han de 
po tenciar altres figures (algunes són ja al mer-
cat: bancassurance, directives, etc.), fent, al ma-
teix temps, aparèixer de noves. 

No fa pas massa, en una ja fa mosa entrevista, la 
Sra. Pilar González de Frutos (directora general 
d’assegurances al Govern central) ens titllava 
als mediadors poc més que de troglodites que 
treballem igual que al quaternari utilitzant el 
tam-tam per a les nostres comunicacions. 

Dues pinzellades, i en podria treure moltes més, 
que denoten un corrent d’opinió entre els que 
manen i entre les asseguradores que no promet 
res de bo per al nostre col·lectiu. 

És per això que avui vull parlar del nostre futur. 
Començaré pel dels corredors deixant per a un 
proper Butlletí parlar del futur dels agents. Quedi 
clar que, d’ara endavant, quan parli de corredors 
em referiré tant a aquests com a les corredories. 

Per què dic que el futur dels corredors no és, 
ni de bon tros, de color de rosa? Per fer-ho en-
tenedor divideixo les raons que em porten a 
afirmar-ho en tres apartats: l’Administració, les 
companyies, i el sector de la mediació, deixant 
per al final possibles solucions per l’avenir.

1. L’administració 
Tots hem sofert les dificultats posades per l’Ad-
ministració (central,  ara, autonòmica) per obte-
nir l’autorització per exercir la nostra professió, 
bé per adaptar-nos, bé per a començar a treba-
llar. Potser un cop obtinguda hem cregut que 
totes les dificultats i tots els controls administra-
tius havien acabat. Res més lluny de la realitat. 

Agafem la Llei 9/1992 i mirem les exigències 
que marca per als corredors. En primer lloc, re-
calca clarament, ja des de l’exposició de motius, 
la independència que han de tenir aquests medi-
adors. I, què entén l’Administració per indepen-
dència? De respostes a consultes efectuades i 
per circulars realitzades per l’organisme de con-
trol es pot deduir que va contra aquest principi 
d’independència: 

- No estar correctament diversifi cada la cartera 
d’assegurances del cor redor. Així, en una respos-
ta al Col·legi de Mediadors de Barcelona s’indi-
cava en un dels seus paràgrafs que «el ejer cicio 
de la actividad de correduría de seguros exclu
sivamente con una En tidad aseguradora puede 
ir en contra de los principios de la Ley 9/1992». 
Si l’Administració considera que un cor redor tre-
balla bàsicament amb una companyia (és a dir, 
que té un alt percentatge de la seva cartera amb 
una sola companyia) li revocarà l’autorització, 
d’acord amb el que diu l’Article 19c d’aquesta 
Llei. 

- Percebre ràpels o qualsevol altre tipus de pre-
mis (viatges, regals, etc.) que puguin decantar 
l’elecció d’un producte, no en funció de les ne-
cessitats de l’assegurat, sinó en funció que una 
Entitat dóna un premi més gran que l’altre. 

- La connexió informàtica amb unes poques com-
panyies, el que farà que no es tinguin en compte 

totes les possibles opcions per a cobrir el risc 
demanat i es triï la solució més fàcil, la que esti-
gui informatitzada. 

- Fer feines que pertanyen a les companyies com 
la tramitació de sinistres en nom d’aquestes, el 
que va en contra de l’Article 14.3 que obliga a 
donar assessorament a l’assegurat en el mo-
ment del sinistre. Un assessorament lliure no es 
pot donar si s’actua en nom de l’asseguradora. 

En segon lloc, d’acord amb l’article 15 de la Llei 
9/1992 és necessari per conservar l’autorització 
tenir un programa de formació per als treballa-
dors i col·laboradors que hagin d’assumir fun-
cions que suposin una relació di recta amb els 
assegurats. Si no es compleix aquest punt no 
es pot con servar l’autorització i cal tornar a re-
marcar que la Llei parla de treballadors i col·la-
boradors i que, per tant, s’ha de donar formació a 
tots. Una solució la tenim enviant aquestes per-
sones als cursos organitzats pel nostre Col·legi, 
cursos que estan homologats o reconeguts com 
a instrument adequat per l’Administració. 

En tercer lloc i d’acord amb el mateix Article 15 
és necessari tenir un programa d’activitats en 
el que figuraran els rams d’assegurances i els 
ris cos que es volen treballar, així com l’estruc-
tura de l’organització i els mitjans personals i 
materials de què es disposa. Aquí ja entrem en 
un terreny relliscós puix és totalment subjecti-
va la interpretació d’aquest punt de la Llei. Si 
l’Administració entén que per treballar un ram 
necessitem deu persones, a més d’un enginyer, 
dos perits i un arquitecte, com podrem demos-

trar-li el contrari? Això lliga amb el volum d’una 
corredoria, punt que tractaré al final de l’Article. 

En quart lloc, d’acord amb el nou redactat de 
l’Article 30 de la Llei 9/1992, l’Administració po-
drà adoptar mesures de control especial sobre 
els corredors: 

- Si les pèrdues acumulades su peren el 25% del 
capital de la societat de corredoria. 

- Si hi ha dificultats financeres que hagin deter-
minat demora o incompliment en els pagaments. 

- Si hi ha situacions de fet que posin en perill la 
solvència del corredor o els interessos del asse-
gurats. 

Quan va sortir publicada la Llei 9/1992 va que-
dar clar que la seva interpretació i aplicació era 
totalment subjectiva i que deixava els mediadors 
en mans del que decidís l’Administra ció. Avui, 
sense que hagi sortit el seu reglament, aques-
ta impressió continua essent vàlida. Encara que 
complim totes les exigències objectives (pòlis-
sa de RE i de caució, titulació, etc.) sempre n’hi 
haurà d’altres (programa d’activitats, pla de for-
mació, independència, etc.) per les quals que da 
a l’arbitri de l’òrgan de control d’indicar si es 
compleixen o no. I contra aquest fet no tenim 
defensa. 
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El futur dels corredors (II)    

Al passat Butlletí vàrem començar a veure les 
dificultats que fan que el futur dels corredors no 
sigui, ni de bon tros, color de rosa. Continuem ara 
esgranant la sèrie d’apartats en què hem dividit 
les causes d’aquest pessimisme. 

2. Les companyies asseguradores 
Crec que ningú ha deixat d’observar que en els 
últims temps les dificultats en el tracte amb les 
Asseguradores ha crescut. Algunes causes són 
fàcils de veure: tancament de sucursals, retalla-
da de competències a les sucursals que queden, 
reduccions de personal, etc. fan que el servei que 
donen es ressenteixi i que els tràmits a realitzar 
per solucionar qualsevol tema (producció, sinis-
tres, etc.) s’allarguin de forma considerable. 
A més a més, sinistres d’as segurances que es 
produïen quan només hi havia la sol·licitud, puix 
la pòlissa encara no s’havia emès, es pagaven 
abans sense cap problema. Avui es comencen 
a rebutjar i d’aquí a poc temps aplicaran la Llei 
50/1980 de Contracte d’Assegurança al peu de 
la lletra i fins que no tinguin la pòlissa signada 
i el rebut cobrat no admetran cap declaració de 
sinistre (una sentència judicial en aquest sentit va 
aparèixer no fa pas massa). 

Hi ha, però, un corrent més perillós entre les 
companyies i és el de veure els corredors com a 
un grup que no poden controlar i que es poden 
treure del damunt de qualsevol ma nera quan hi ha 
disparitat d’interpre tacions en un tema, puix, te-
òricament, els coneixements i la professionalitat 
d’aquests mediadors és superior a la dels agents 
i, a més a més, són inde pendents. I aquestes dis-
crepàncies cada vegada es presenten més sovint 
degut a la voluntat d’estalvi que les assegurado-
res tenen que les fa ser molt restrictives en tots 
els camps, sinistres inclosos. 

No fa pas massa, la DGS donà la raó al Col·legi 
de Mediadors de Girona en una consulta formula-

da precisa ment per saber l’abast legal d’aquesta 
independència davant les Compa nyies, confir-
mant-la plenament.
 
Bé, si els corredors són indepen dents, les Compa-
nyies es poden ren tar les mans en les actuacions 
que aquests mediadors facin. Almenys teòrica-
ment. Això, però, no és tan fàcil. En el moment en 
que una As seguradora lliura un document (sol·lici-
tud, rebut, quitança, etc.) a un corredor, d’alguna 
manera aquesta està agafant un compromís i, de 
fet, els jutges consideren que si aquest document 
s’ha lliurat és perquè la Companyia dóna una auto-
rització al corredor perquè pugui fer-ne ús. 

Ara bé, donar-li una autorització no vol dir donar-li 
un xec en blanc i si la companyia entén que s’ha 
fet mal, pot demanar responsabilitats. l aquí apa-
reix la pòlissa de RC de mínim 200 milions, pòlissa 
que les Asseguradores saben perfectament que 
existeix i que po den utilitzar per recuperar allò 
que considerin indegudament pagat o per resca-
balar-se del perjudici que cre guin haver tingut.
 
Allò important de la nostra pòlis sa de RC no és si 
val 10.000 pessetes més o menys, sinó si cobreix 
real ment les nostres necessitats, amb fran quícies 
correctes i cobertures amples. Els corredors hem 
d’ésser conscients que tenim una responsabilitat 
en totes les nostres accions i que les Entitats As-
seguradores cada vegada ens exi giran més. l, al 
mateix temps, hem d’ésser conscients que no tan 
sols les Entitats ens demanaran respon sabilitats, 
també els nostres clients ho faran. Tots ho sabem, 
la cultura de la reclamació és cada dia més gran al 
nostre país i, sens dubte, aquesta cultura arribarà 
als assegurats que se sentin, realment o equivo-
cadament, per judicats per l’actuació d’un media-
dor (corredor en aquest cas). 

3. Les grans corredories
Fins fa poc es podia considerar que dins el sec-

tor de la mediació representat pels corredors hi 
havia dues figures separades i, diria, que no es 
feien la competència entre elles: els corredors 
petits i mitjans i les grans corredories o brokers. 
Aquests treballaven amb importants mitjans i, per 
tant, els seus clients els cercaven entre les grans 
empreses i els riscos difícils de cobrir pels altres 
mediadors. Avui ja no és així, cada vegada més, 
aquestes macro corredories busquen el negoci de 
particulars bé individualment, bé a través d’agru-
pacions. I aquí és clar que topen amb el corredor 
pèrit, la qual cosa no els agrada. 

Tenen eines per lluitar desproporcional ment 
contra els petits. Des de treballar a comissions 
reduïdes per baixar preus fins a crear productes 
especials i únics als que no té accés el petit i mitjà 
corredor, amb la qual cosa li van traient possibles 
assegu rances a aquest. A més a més, les seves 
baixades de preus i comissions obligaran a la res-
ta de corredors a fer el mateix, amb la qual cosa, 
els ingressos que últimament ja han minvat, ho 
faran encara més d’aquí endavant.
 
A més a més, troben en l’Administració un ali-
at en la seva lluita. Recordem que l’esborrany 
de l’avantprojecte (per dir-ho d’alguna manera) 
de la Llei 9/1992 considerava que els corredors 
només podrien ser persones jurídiques (és a dir, 
societats) amb un capital social mínim de cent 
milions (100.000.000) de pessetes. Si aquest 
condicionament hagués pros perar el 90% dels 
corre dors hauríem d’haver passat a agents, dei-
xant d’aquesta manera el camp lliure a les grans 
corredories.
 
I no penseu que la mentalitat de l’òrgan de control 
sigui avui molt diferent. Com no han volgut solu-
cionar el problema dels agents multi companyia, 
multicontracre o el nom que els vulguem donar, 
fa sospitar que la seva idea és la de crear una fi-
gura intermèdia entre l’agent i el cor redor, figura 
que podria contractar amb un número il·limitat de 
compa nyies i que tindria menys exigències per 
obtenir l’autorització per tre ballar. No oblidem 
que l’Administració considera que una important 
quan titat de corredors en realitat no són més que 
agents amb permís per a intervenir pòlisses a més 
d’una en titat asseguradora i d’aquí ve el seu inte-
rès en la diversificació de cartera de què parlàvem 
a l’inici d’aquest article. l potser tingui raó. 

Tot això ens porta a pensar que, en un futur no 
massa llunyà, l’òrgan de control de les asse-
gurances modificarà la Llei 9/1992 per deixar 
tres figures en la mediació: la gran corredoria, 
l’agent i un entre mig de tots dos que tindrà tots 

els desavantatges de les dues figures i cap dels 
seus avantatges. L’Adminis tració, queda clar, vol 
tractar amb po derosos: grans companyies assegu-
radores, grans corredories, grans agències, potser 
pensant que així s’estalviaria disgustos i ensurts 
obli dant, però, que aquests no arribaran mai als 
racons petits puix la seva po lítica és la del produc-
te per a la massa.
 
4.  Solucions de futur 
En primer lloc, tenim el proble ma plantejat per 
l’Administració i la seva interpretació de la Llei 
9/1992. Per una part hem de complir-la estricta-
ment, evitant donar-li opcions per revocar-nos 
l’autorització (com plint els programes de formació 
i ac tivitats, la diversificació de cartera, la indepen-
dència, etc.). 

En segon lloc hem de respondre al repte de les en-
titats asseguradores i les grans corredories. Com? 
Unint -nos. Si un corredor petit s’ha d’en frontar a 
una companyia, aquesta no li farà cas. Si darrere 
d’ell hi ha un col·lectiu la cosa canvia. Un milió 
més o menys a l’asseguradora no l’im porta, molts 
milions sí. El volum de cartera, del què parlava a 
l’inici, és important. 

Aquesta mateixa unió ens perme trà donar els 
serveis que tenen les grans corredories (gestió 
de riscos, programes de prevenció, valoracions, 
productes especials, etc.) i reduir els costos al 
poder mediar un volum superior amb menys per-
sonal. És molt maco ser l’amo i senyor de la pròpia 
empresa, el problema és saber si al final tindrem 
empresa si continuem fent cadascú la guerra pel 
nostre compte.
 
Aquesta unió, però, no ens ha de fer perdre de 
vista el que és més important per continuar tenint 
un futur: la professionalitat i el nostre valor afegit. 
Sense això és ben segur que els poderosos i els 
canals alternatius de distribució d’asse gurances 
ens faran fora del mercat. 

Aquests són pensaments i opinions personals, 
m’agradaria encetar a partir d’aquí un diàleg oral 
o escrit (o millor per correu electrò nic?) amb els 
companys, diàleg que ens portarà a saber quines 
accions hem de tirar endavant per poder tenir un 
futur en la nostra professió. Les pàgines del But-
lletí que den obertes a aquest diàleg. 
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La responsabilitat civil  en    
habitatges (construcció i ús)    

Una de les activitats més importants des que 
l’home va deixar de viure en coves és, sense cap 
mena de dubte, la construcció, tant d’habitatges 
com d’obres públiques i d’enginyeria. Però, per 
la seva mateixa im portància, és una activitat que 
dóna peu a nombroses responsabilitats. 

A qui afecten aquestes respon sabilitats? En pri-
mer lloc al promo tor, al constructor, als facultatius 
i als propietaris dels edificis, però també a altres 
persones físiques o jurídiques: els proveïdors de 
béns i serveis (ins tal·ladors, muntadors, etc.), els 
fabri cants de primeres matèries i de pro ductes per 
a la construcció i labora toris de control de qua-
litat, la pròpia administració i d’altres. l moltes 
d’aquestes persones s’apropen al mediador o a 
les seves necessitats.

Pot un mediador donar aquesta solució? Donar-la 
és la nostra feina, però quan intentem fer-ho ens 
trobem que la situació no és gens clara i això fa que 
se’ns plantegin un seguit de dificultats que hem 
d’intentar resoldre amb els nostres propis mitjans, 
que no sempre són tan am plis com voldríem.

La primera dificultat amb la que topem ens ve do-
nada per la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l’habi tatge. Aquesta Llei aprovada pel Par lament 
català presenta un seguit d’o bligacions i, entre 
aquestes, l’Article 30, punt 3, mana que el propie-
tari de l’habitatge ha d’assegurar-lo, com a mínim, 
dels riscs que derivin de causes fortuïtes, de força 
major i de danys contra tercers…

Com que no ve al cas, deixem les causes fortuïtes 
i la força major i parlem dels danys contra tercers 
i dels interrogants que se’ns plantegen. 

Primer interrogant: Quin ha d’ésser el màxim 
per sinistre que hem d’assegurar? Vint-i-cinc mi-
lions, cent milions, cinc-cents milions? La Llei no 

ho diu i seria bo que marqués uns límits mínims 
per a cada risc, puix no és el mateix el que genera 
un edifici al bell mig de la ciutat que un xalet aïllat 
a la muntanya. 

Segon interrogant: Qui són els tercers? Els 
copropietaris enfront de la comunitat ho són? Els 
copropieta ris entre ells? Els llogaters enfront del 
llogater o propietari de l’edifici? O, en aquest úl-
tim cas, són només ter cers els que no tenen cap 
vincle le gal amb el propietari? 

Tercer interrogant: Si l’edifici està assegurat 
per Responsabi litat Civil comunitària, cal que els 
propietaris es facin una as segurança personal de 
R.C.? 

Quart interrogant: Qui controla el compliment 
d’aquesta obligació? S’ha d’esperar a que tingui 
lloc l’ac cident per demanar responsabilitats? 

Cinquè interrogant: Lligat a l’anterior, per què 
no es fa publicitat d’aquesta Llei? Estic fart de 
veure per sones que posen uns ulls com plats 
quan els parles de l’obligatorietat d’assegurar el 
seu edifici, ningú els havia parlat de l’existència 
d’aquesta Llei.

Una segona dificultat que trobem ve donada per la 
prescripció de res ponsabilitats. El nostre ordena-
ment jurídic fixa en deu anys les respon sabilitats 
dels que intervenen en la construcció d’un edifici. 
Però, arran del problema de l’aluminosi, els jut ges 
es varen treure de la butxaca la clàusula (claim 
made) i varen deci dir que aquest termini es co-
mença a aplicar en el moment en què es manifes-
ta el dany. Així, imaginem que baixa la torre de la 
Catedral de Girona per un defecte de construcció 
que es manifesti avui; què passarà? doncs que 
haurem d’anar a buscar els hereus d’algun arqui-
tecte o cons tructor mort fa més de sis-cents anys. 

Quan sortirà una Llei que clarifiqui responsabi-
litats i terminis de prescrip ció en la construcció 
d’habitatges? 

Una tercera dificultat, i aquesta és ben nostra, rau 
en els terminis de cobertura de les pòlisses un cop 
anul·lades aquestes. La Llei 30/95 va afegir un pa-
ràgraf a l’Article 73 de la Llei de Contracte d’As-
segurança, paràgraf d’una claredat perfecta però 
que es pot traduir en què la pòlissa ha de cobrir 
les reclamacions que tinguin lloc, com a mínim, 
un any després de la seva rescissió i un any abans 
de la contractació d’una nova pòlissa. Tenim així 
la paradoxa que en un moment determinat un 
fet que doni lloc a reclamació estarà cobert per 
dues pòlisses (perquè s’ha fet aquesta reclamació 
abans d’un any de la data d’anul·lació de la pòlis-
sa vella) i, en canvi, un altre fet de les mateixes 
característiques no tindrà cobertura perquè s’ha 
fet la recla mació dos anys després de l’anul·la ció. 
Quina solució tenim?

En quart lloc ens trobem amb les responsabili-
tats compartides. En una obra intervenen una 
gran quantitat de persones de forma directa o 
indi recta. Abans les he esmentades. Ara bé, no 
sempre totes tenen correcta ment coberta la seva 
responsabilitat a través d’un contracte d’asse-
gurança i com que en cas de sinistre els jutges 
condemnen solidàriament tots els implicats, ens 
trobem que sempre paga aquell que ha estat més 
previ sor i queda lliure aquell que no ha volgut te-
nir una pòlissa o no la té ben feta. No hi hauria 
manera de portar un control real en aquest tema?

Una cinquena dificultat ve dona da per la desapari-
ció d’empreses després d’una obra. La proliferació 
d’unions temporals d’empreses per fer una obra, 
la constitució d’una empresa per a una obra con-
creta, la fallida d’empreses, fan que moltes vega-
des sigui molt difícil trobar res ponsables en cas 
de sinistre i que, com en el cas anterior, acabi pa-
gant el que anava de bona fe i menys culpa tenia.

En sisè lloc, ens apareixen les raons comercials 
dels assegurats. Estic cansat de sentir als asse-
gurats de pòlisses de R.C. –bàsicament  subcon-
tractistes o proveïdors– dir que un sinistre s’ha de 
pagar puix el promo tor o constructor li descompta 
una part de la seva factura per haver sorgit un pro-
blema més o menys greu per culpa seva. I moltes 
vegades el reclamant ni tan sols es molesta en 
provar de manera fefaent que la responsa bilitat 
és del reclamat; simplement ho té molt fàcil puix 
ell és el fort i l’altre el feble. L’assegurat no voldrà 
ni sen tir a parlar de peritatges, proves, responsa-

bilitats, etc. Només veu que si no se li paga al 
reclamant, ell no cobrarà el seu servei o el seu 
mate rial. 

Una setena dificultat la planteja la confluència de 
més d’una pòlissa als immobles. S’ha d’explicar a 
l’as segurat que l’existència de dues o més pòlis-
ses de R.C. sobre el mateix risc no vol dir sumar 
els capitals de totes per saber quin és el límit 
asse gurat. Aquest límit serà el de la pòlissa que 
el tingui més alt.

I, per últim, la consideració de tercers. Quan en 
un mateix immoble viuen persones de la mateixa 
família o quan existeix un sol propietari que té llo-
gats els pisos, quina condició tenen els llogaters? 
i els familiars? Evidentment no són tercers però 
poden sofrir danys igualment.

Deixem les dificultats i passem a fer un petit re-
pàs a les garanties que, entenc, són bàsiques en 
aquest tipus d’assegurança: 

1. Per suposat, la garantia d’explo tació, tenint 
sempre en compte l’ac tivitat dels assegurats i els 
llocs on aquesta es desenvolupa. 

2. La garantia post-treball, com més àmplia millor, 
tant en cobertures com en temps. 

3. La garantia patronal, cada dia més important, 
puix no hem d’oblidar que Espanya és el país de la 
Unió Euro pea amb més alt nombre d’accidents en 
el sector de la construcció. 

4. La garantia de contaminació ac cidental. No 
oblidem que pels mate rials i additius emprats la 
construcció és una indústria potencialment molt 
contaminant. 

5. La garantia d’unió i mescla per als fabricants de 
productes per a la construcció. 

6. La garantia de retirada de produc te, o sigui, el 
tirar a terra un immoble si és defectuós. Sempre 
serà millor tirar-lo a terra que no que caigui so bre 
d’algú més tard.

Per últim, per als propietaris, els danys causats per 
l’edifici a tercers en les seves persones i béns, in-
cloent-hi com a tal tercers els lloga ters, si hi són. 
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Comentari a la resposta        
de la DGS     

El 27 de gener de 1997 el nostre Col·legi va for-
mular a la Direc ción General de Seguros una 
consulta sobre els interessos de demora. Un 
any i gairebé tres mesos més tard, l’Adminis-
tració ens ha contestat. 

La resposta de la DGS és tan cla ra que pràcti-
cament no requereix cap comentari. Únicament 
a tall de resum i per fer una mica més planer 
el llenguatge oficial es pot indicar el següent:

1. Tenint en compte que la Llei 50/1980 de 
contracte d’Assegurança estableix que els 
interessos de de mora són sempre a favor del 
prene dor, assegurat o tercer perjudicat, en cap 
cas una entitat asseguradora pot reclamar 
al seu assegurat que li torni tot o una part 
d’aquests interessos. 

2. En el cas que existeixi enriqui ment injust per 
part de l’assegurat, aquest enriquiment perju-
dicaria l’en titat que ha pagat els interessos de 
demora i no pas a la que ha fet l’avançament de 
la indemnització. 

3. D’acord amb aquest últim punt, l’única en-
titat que podria re clamar els interessos seria 
l’entitat que els ha pagat (sempre que demos-
trés que hi ha hagut enriquiment injust). 

Crec que es tracta d’una resposta molt impor-
tant ja que aclareix un supòsit que, tot i que no 
es doni amb excessiva freqüència, quan es pre-
senta ve acompanyat de llargues discussions 
entre les parts implicades. 

Dirección General de Seguros Consultas 
y Reclamaciones expediente número:           

401/97 FBC/RR 

Con fecha del día de hoy, la Subdirectora 
General de Seguros y Política Legislativa, por 
delegación de la Directora General de Seguros, 
en el procedimiento administrativo de con-
sulta número 410/97 ha dictado la siguiente 
Resolución: 

Ha tenido entrada en este Centro Directivo es-
crito formulado por D. Josep Maria Torras, ge-
rent del Col·legi de Mediadors d’Assegurances 
Titulats de Girona que ha dado lu gar al inicio 
de actuaciones con el número de expediente 
410/97 de esta Dirección General de Seguros. 

Planteamiento de la consulta 

Le agradeceremos se sirvan dar nos una res-
puesta a la consulta si guiente: 

1. Hechos acaecidos 

1.1. Se produce un accidente de circulación en 
el que el asegurado y conductor de un vehículo 
sufre le siones físicas. Asimismo, el vehículo 
sufre daños importantes. 

1.2. En cumplimiento del condi cionado de la 
póliza, la compañía aseguradora del perjudica-
do abona a éste el importe de la reparación de 
los daños sufridos por su vehículo. 

1.3. Las actuaciones judiciales encaminadas 
a dilucidar las respon sabilidades civiles del 
causante del siniestro y las indemnizaciones a 
abo nar al perjudicado por los daños personales 
sufridos continúan ade lante. 

1.4. Finalmente, el juez dicta sen tencia fijando 
unas cantidades para el pago de los daños ma-
teriales del vehículo (importe que el perjudica-

do retorna a su entidad aseguradora pues ésta 
ya se los había abonado), el pago de los daños 
personales y el pago de los intereses de demo-
ra des de el día del accidente.

2. Cuestiones planteadas 

2.1. ¿Quién ha de percibir los in tereses de 
demora por los daños materiales sufridos por 
el vehículo si, de acuerdo con el Artículo 20, 
punto 1, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de contrato de Seguro (mo dificado por la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación 
y Super visión de los Seguros Privados), és tos 
afectaran «con carácter general, a la mora del 
asegurador respecto al tomador del seguro o 
asegurado y, con carácter particular, a la mora 
res pecto del tercero perjudiado en el seguro de 
responsabilidad civil?» 

2.2. ¿Tiene derecho la entidad ase guradora del 
perjudicado a reclamar le los intereses de de-
mora que el tri bunal le ha concedido? 

2.3. Y, en todo caso, ¿podría en tenderse el 
cobro de estos intereses por parte del dicho 
perjudicado como enriquecimiento injusto, a 
tenor de lo indicado en el Artículo 26 de la men-
cionada Ley 50/1980 de Contrato de Seguro? 

Contestación a la consulta

El Artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de oc-
tubre, de Contrato de Se guro establece: «El 
asegurador, una vez pagada la indemnización, 
podrá ejercitar los derechos y las acciones 
que por razón del siniestro corresponderían al 
asegurado frente a las personas res ponsables 
del mismo, hasta el límite de la indemnización. 
El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio 
del asegurado los de hechos en que se haya 
subrogado. El asegurado será responsable de 
los perjuicios que, con sus actos u omi siones, 
pueda causar el asegurador en su derecho a 
subrogarse. 

El asegurador no tendrá derecho a la subroga-
ción contra ninguna de las personas cuyos ac-
tos u omisio nes den origen a responsabilidad 
del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra 
el causante del siniestro que sea, respecto del 
asegurado, pariente en línea directa o colateral 
dentro del tercer grado civil de consanguinidad, 
padre adoptante o hijo adoptivo que convivan 
con el asegurado. Pero esta norma no tendrá 
efecto si la respon sabilidad proviene de dolo o 

si la res ponsabilidad está amparada median te 
un contrato de seguro. En este úl timo supuesto, 
la subrogación estará limitada en su alcance de 
acuerdo con los términos de dicho contrato. 

En caso de concurrencia de ase gurador y 
asegurado frente a tercero responsable, el 
recobro obtenido se repartirá entre ambos en 
proporción a su respectivo interés». 

Asimismo el Artículo 20 según redac ción dada 
por la Disposición Adi cional Sexta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Su pervisión de los Seguros Privados, dispone: 

«Si el asegurador incurriere en mora en el cum-
plimiento de la pres tación, la indemnización 
de daños y perjuicios, no obstante entenderse 
válidas las cláusulas contractuales que sean 
más beneficiosas para el asegurado, se ajus-
tará a las siguien tes reglas: 

Afectará, con carácter general, a la mora del 
asegurador respecto del tomador del seguro o 
asegurado y, con carácter particular, a la mora 
respecto del tercero perjudicado en el seguro 
de Responsabilidad Civil y del beneficiario en 
el seguro de vida». 

A la vista de ambos artículos y teniendo en 
cuenta que la compa ñía aseguradora del perju-
dicado abo nó a éste el importe de la reparación 
de los daños materiales sufridos en su vehícu-
lo, se desprende que los intereses de demora 
correspondien tes a la indemnización por daños 
personales corresponden exclusiva mente al 
perjudicado. 

Respecto de los intereses aplica bles a la in-
demnización por daños materiales, el criterio 
de este Centro Directivo en la interpretación 
de los Artículos 20, 43 y 26 de la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro es el 
siguiente: 

1. El hecho de que la sentencia incluya unos 
intereses de demora no habilita a la entidad 
aseguradora del perjudicado a reclamar la par-
te co rrespondiente a dichos intereses, por cu-
anto el citado Artículo 20 de la Ley de Contrata 
de Seguro establece un régimen especial de 
intereses de demora en favor del tomador, 
asegura do, tercero perjudicado en el seguro 
de Responsabilidad Civil y el benefi ciario en el 
seguro de vida, pero no en favor de las enti-
dades asegura doras, que en su caso, exigirán 
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sus intereses de demora según resulte de la 
aplicación del Artículo 1.108 del Código Civil. 
A mayor abundamiento el Artículo 43 de la Ley 
de Contrato de Seguro limita la subrogación a 
la indemnización pagada, y no a otra cantidad. 

2. Sobre la existencia de un enri quecimiento 
injusto, en caso de que lo hubiera, se trataría 
de un enrique cimiento en contra de la demanda 
en el juicio de responsabilidad, que es quien ha 
pagado la indemniza ción. El enriquecimiento 
injusto no desaparecerá por el hecho de que 

los intereses de demora se repartan en tre el 
perjudicado y su aseguradora. La legitimación 
para exigir la restau ración de este enriqueci-
miento no correspondería a la aseguradora si 
no a quien pagó la indemnización que genera el 
enriquecimiento. 

Lo que se le comunica para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

Madrid, 16 de marzo de 1998 
Consejero técnico Fernando Bravo Casado 

abril
maig
juny
1998

62
Un miratge o                             
una porta oberta?     

En conformitat a la sentència 330/1994 del 
Tribunal Constitucio nal que tornava les compe-
tències en matèria de control de la mediació 
en assegurances privades a les Comunitats 
Autònomes, la Generalitat Valenciana aprovà 
el Decret 301/1997, de 16 de desembre, pel 
qual es feia càrrec d’aquesta competència, tal 
com ja va fer la Generalitat de Catalunya amb 
el Decret 347/1995, de 28 de desembre. 

El decret valencià, però, conté algunes disposi-
cions que, d’entrada, semblen de gran interès 
per al nostre col·lectiu. Vegem-ne quines són. 

En primer lloc, l’Article 2, punt 2 diu que en tot 
negoci jurídic que impliqui la contractació 
d’una assegurança haurà de fer·se menció 
expressa que el prenedor o assegurat ha 
estat informat del seu dret a la lliure elecció 
d’entitat asseguradora i mediador. Podem 
llançar les campanes al vol? Podem considerar 
que, per fi, una administració pública regularà 
la pràctica habitual de bancs i caixes d’obligar 
a contractar l’assegurança amb ells quan con-
cedeixen hipo teques o altres préstecs? O és un 
simple miratge? 

Anem a pams. El títol del capítol II, al qual per-
tany l’esmentat Article 2 parla d’obligacions 
dels mediadors d’assegurances privades 
enfront de tercers. Són mediadors d’asse-
gurances les entitats de crèdit? El decret de la 
Generalitat Valenciana no defineix qui és medi-
ador i qui no ho és. No autoritza tampoc, al con-
trari del que va fer la Generalitat de Catalunya 
(Article 3 del seu Decret 347/1995), les entitats 
asseguradores a acceptar la cobertura de riscs 
sense intervenció del mediador d’asseguran-
ces. 

No havent-hi la definició de me diador en ve-
iem obligats a anar a la Llei 9/1992 per omplir 
aquesta mancança. L’Article 3 d’aquesta llei 
diu que l’activitat de mediació en assegurances 
privades es realitzarà pels mediadors definits 
en la Llei i que les entitats asseguradores po-
dran acceptar la cobertura de risc sense inter-
venció de mediador d’assegurances. L’Article 5 
diu que els mediadors d’assegurances es clas-
sifiquen en agents d’assegurances i corredors 
d’assegurances, ja siguin persones físiques o 
jurídiques.

És evident que un banc o caixa no és una enti-
tat asseguradora (tot i que alguns ho semblin, 
sobretot la seva publicitat) i, per tant, no poden 
fer venda directa d’assegurances (ho permeti o 
no el Decret valencià), per la qual cosa, si les 
distribueixen (les assegurances) ho han de fer 
en qualitat de mediadors, única figura recone-
guda per la Llei per fer-ho. Així doncs, si les 
entitats de crèdit són mediadors d’asseguran-
ces, en principi aquest Article del Decret de la 
Generalitat Valenciana les afecta i hauran de 
fer menció expressa, en el document jurídic que 
reculli el negoci que s’està tancant (evident-
ment no pas a la pòlissa d’assegurança), que el 
prenedor o assegurat ha estat informat del seu 
dret a la lliure elecció d’entitat asseguradora i 
mediador. 

Segur? Podem estar més tranquils en quant 
a l’actuació de les entitats de crèdit? En rea-
litat no és tan fàcil agafar les caixes i bancs. 
L’Article 1 del decret diu que la competència de 
la Generalitat Valenciana queda circumscrita 
als mediadors, l’àmbit d’operacions i el domicili 
dels quals es limiti a la Comunitat Valenciana. 
I, quines entitats de crèdit treballen només en 
una comunitat autònoma? El redactat és molt 
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bonic, però a la pràctica no té pràcticament cap 
aplicació. 

Passem a un segon punt interessant. L’Article 3 
del decret parla del registre d’agents i diu que 
les entitats asseguradores p01taran un regis-
tre dels seus agents i societats d’agència i que 
aquest registre quedarà sotmès al control de la 
Direcció General d’Economia de la Generalitat 
Valenciana. 

Això què vol dir? Que aquesta Direcció General 
tindrà al seu abast tota la informació dels 
agents que treballin i tinguin el domicili a la 
Comunitat Valenciana, amb la qual cosa pot 
saber, per exemple, quins agents són multicon-
tracte i quins no. 

Si l’Administració autonòmica té interès en 
aplicar  aquest Article serà realment el primer 
pas vers la clarificació del mercat de la distribu-
ció d’assegurances. 

Una cosa semblant es pot dir de l’Article 4 que 
diu que la documentació corresponent als pro-
grames de formació de les entitats assegurado-
res estarà a disposició de la Direcció General. 
Si realment es compleix aquest Article i la 
Generalitat Valenciana controla aquest punt, 
les entitats asseguradores poden tenir més 
d’una sorpresa. 

Entrem, per últim, dins l’apartat dels corre-
dors d’assegurances (capítol N del Decret). En 
parlar dels requisits per exercir l’activitat de 
corredor d’assegurances a la Comunitat Va-
lenciana el Decret es limita a transcriure el 

que marca la Llei 9/1992 però, en fer-ho, cau 
sense adonar-se en un parany (el mateix en el 
que va caure la Generalitat de Catalunya) en 
indicar que les quantitats de les assegurances 
de Responsabilitat Civil i caució seran regla-
mentàriament establertes. A la Llei de media-
ció hi ha una disposició transitòria (la tercera) 
que marca aquests límits, però al Decret no hi 
és. Quines són doncs aquestes quantitats? Fins 
que no surti el reglament no ho podrem saber. 

Vist el contingut del Decret de la Generalitat 
Valenciana, a quina conclusió arribem? 
Parafrassejant el títol d’una comèdia d’en 
Shakespeare, molt soroll per no res. El punt 
més important, aquell que fa referència a 
l’obligació de fer menció expressa que el pre-
nedor o assegurat ha estat informat del seu 
dret a la lliure elecció d’entitat asseguradora 
i mediador, en realitat no es pot aplicar puix 
que els bancs i caixes no tenen el seu domicili 
i àmbit d’operacions únicament a la Comunitat 
Valencia na. Així que estem on estàvem. El con-
trol dels agents i dels progra mes de formació 
que les entitats asseguradores els impartei-
xen que da per veure si realment es farà. l en 
quant als corredors, continuen igual, esperant 
el reglament per conèixer les quantitats de les 
seves pòlisses obligatòries de RC i de caució. 

Responent a la pregunta del títol, un miratge.

 

juliol
agost

setembre
1998

63
Són les companyies 
asseguradores entitats 
de serveis?      

Aquest any compleixo les noces d’argent en la 
pràctica asseguradora (alguns més si compto el 
temps d’estudi teòric). Això vol dir que una mica 
d’experiència començo a tenir en aquest camp i 
que ja he vist uns quants canvis en el món asse-
gurador. A què ve tot això? Serveix únicament 
per dir que quan penso que estem en el pitjor 
moment de les relacions entre entitats assegu-
radores, mediadors i assegurats potser tinc al-
guna base per fer-ho. 

És així? Estem en el pitjor moment o tan sols 
m’ho sembla? Fa vint-i-cinc anys les companyi-
es asseguradores eren petites. Els seus capitals 
socials arribaven en molts pocs casos als cent 
milions de pessetes i les primes a uns pocs cents 
de milions en les entitats més grosses. El nom-
bre de mediadors en cada una era petit i moltes 
vegades es limitaven a un representant (delegat, 
director, subdirector, etc.) a cada província. Les 
tarifes que aplicaven eren pràcticament les ma-
teixes per a tothom ja que estaven regulades pel 
Sindicat Vertical de l’assegurança. D’aquesta 
manera, si les asseguradores volien créixer ho 
havien de fer donant un servei millor als seus 
clients (mediadors i assegurats) que el que do-
nava la competència. Per un costat no podien ha-
ver-hi ni guerres de preus, ni descomptes espe-
cials (únicament la famosa Ordre Ministerial), ni 
res de semblant per atraure nous assegurats. Per 
un altre, com que els mediadors de cada compa-
nyia eren pocs, aquests tenien un pes important 
dins les entitats i eren escoltats. L’inconvenient 
era que per a qualsevol tema a tractar s’havia 
d’anar a la central de l’asseguradora puix que 
aquesta tenia, com a molt, una o dues sucursals 
a més d’aquesta central. Els corredors (agents 
lliures en aque lla època) eren pocs i intermedi-
aven, generalment, carteres importants, amb la 
qual cosa el seu pes davant les entitats també 
es deixava sentir. A poc a poc les companyies 

anaren obrint sucursals amb la qual cosa, es va 
millorar el servei puix que ja no calia anar a les 
centrals per tractar els temes, es podia fer molt 
més a prop, però això va tenir com a contrapar-
tida que la figura de l’agent representant anés 
desapareixent i que les xarxes de mediadors de 
cada entitat anessin augmentant. 

El país anava recuperant la normalitat perduda 
durant quaranta anys l’assegurança també ho 
feia: desapareixien les tarifes úniques, entraven 
empreses estrangeres, apareixien productes 
nous (multirriscos principalment) i les xarxes de 
les companyies s’anaven ampliant amb el conse-
güent desenvolupament de les figures de l’agent 
multicompanyia (il·legal però acceptat per tots) 
i del corredor. Tot i que durant aquest període 
el nivell de professionalitat de les entitats asse-
guradores anava baixant, la bonança econòmica 
dels anys vuitanta feia que aquestes entitats no 
filessin molt prim a l’hora d’acceptar riscos peri-
llosos o de fer pagaments per sinistres dubtosos. 
Els beneficis eren importants i els pagaments 
anaven per sota dels ingressos globals (tot i que 
els resultats tècnics fossin ja deficitaris). Això 
feia que les relacions entre mediadors i compa-
nyies no presentessin dificultats importants. 

La crisi de primers dels anys 90 ho canvià tot. Ini-
cialment la pujada dels tipus d’interès va mante-
nir els beneficis però la política de reducció de 
personal va començar a posar en evidència el 
que abans quedava amagat: la manca de servei 
que les asseguradores, donaven als seus clients. 
Així, a la manca de professionalitat del personal 
s’afegia al descens en el nombre d’empleats i 
tot això unit a una política de captació de diner 
(no de negoci) al preu que fos, sense mirar el 
compte de resultats tècnic (ja que els alts tipus 
d’interès ho maquillaven tot) i sense pensar en 
els sinistres que l’acceptació indiscriminada de 
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riscos portaria darrera seu. S’inicia una guer-
ra de preus a tots els rams que fan pensar als 
clients que en les assegurances tot s’hi val i que 
les companyies guanyen diners a cabassos, idea 
que trigarà mol t de temps a desaparèixer (si és 
que algun dia ho fa). 

A partir del 95 tot canvia. Els tipus d’interès 
baixen i es recullen els sinistres produïts per la 
sembra de riscos a qualsevol preu. Els comptes 
de resultats generals (no tan sols els tècnics) 
cauen i les companyies comencen a veure-li les 
orelles al llop. Tenint en compte que la sinistrali-
tat no es pot reduir ja que, per un costat ve dona-
da per una situació anterior i per l’altre no hi ha 
cap companyia que s’atreveixi a ser la primera 
en deixar la guerra de preus, només queda un 
camí per redreçar els resultats econòmics: reduir 
despeses. 

Per arribar a aquest fi comencem a veure tot un 
seguit d’actuacions, algunes de les quals són no-
ves: fusions de companyies amb la consegüent 
eliminació de personal; tancament de sucursals 
senceres (o sostracció d’algunes competències, 
bàsicament la de sinistres) i el retorn a la centra-
lització d’aquestes competències en un o uns 
pocs llocs de l’asseguradora (la seu central o les 
regionals); reducció dràstica de personal a tots 
els nivells i, com sempre, reducció de comissi-
ons per als mediadors i intent de passar algunes 
feines, com l’emissió de pòlisses, per exemple. 

Pel que fa als sinistres, també s’han de reduir 
al màxim les despeses, amb la qual cosa, en 
contra del que passava anteriorment, cada un 
d’aquests sinistres s’ha de mirar tres vegades (o 
més) abans d’acceptar el pagament, rebutjant-se 
d’entrada per després, si el mediador o l’asse-
gurat protesten, estudiar de nou l’expedient. l 
pobre del que no tingui arguments suficientment 
sòlids per rebatre els de l’entitat, puix en aquest 
cas el refús és definitiu. Aquesta reducció de 
despeses també comporta que comencin a re-
tallar-se garanties, a anul·lar-se rams (sobretot 
en Responsabilitat Civil) o a ser molt difícil la 
contractació de riscos que surtin mínimament de 
la norma. 

Aquestes polítiques donen pas a tot un seguit 
de conseqüències: en pri mer lloc, la manca de 
personal i la seva baixa preparació han fet que 
surtin a la llum greus problemes de comunicació 
entre clients (mediadors i assegurats) i compa-
nyies. No hi ha un interlocutor vàlid amb qui 
dialo gar en el cas de conflictes d’interpretació de 

condicionats o garanties. l si aquest interlocutor 
existeix, és segur que les seves competències 
han estat traslladades a central de companyia, 
amb la qual cosa el seu poder de decisió ha estat 
anul·lat. La deixadesa s’ha estès al personal de 
les entitats. Uns perquè no veuen segur el seu 
lloc de treball, altres perquè el tenen massa se-
gur, altres perquè han vist retallades les seves 
competències i altres, finalment, perquè se’n re-
pengen i no fan res. El resultat és que, fins i tot 
els tràmits més fàcils es perllonguen en el temps 
(quan no s’han de fer i refer pels errors comesos 
per les companyies), fent perdre el temps, els 
diners i la paciència als mediadors que, a més 
a més, som els que hem de donar la cara davant 
els assegurats. 

S’ha d’afegir que a l’asseguradora no l’interes-
sa tenir interlocutors moles tos davant seu. Això 
fa que la preparació que dóna als seus agents, 
si sempre ha estat minsa, avui dia, malgrat el 
que digui la Llei de Mediació, està sota mínims. 
Aquesta preparació es limita a explicar als medi-
adors el meravellós que és el seu producte i com 
s’ha de vendre. El problema d’interpretació de 
condicionats es deixa per al moment del sinistre 
quan, en realitat, s’hauria d’abordar en el mo-
ment de la contractació de la pòlissa per donar 
compliment al deure d’informació als assegurats 
que, d’acord amb la Llei, tenen tots els medi-
adors. Les companyies no volen que els seus 
mediadors els plantegin problemes, així que 
quant menys sàpiguen, millor; més controlats i 
més dòcils seran. Per aquesta raó no interessen 
els corredors, són independents i, teòricament, 
coneixen les assegurances, així que se’ls ha 
declarat la guerra. Però tampoc els agents els 
acaben de fer el pes. De tant en tant qüestio-
nen alguna decisió de la companyia i això no és 
bo. l tenen tendència a demanar la cobertura de 
riscos que a l’entitat no interessa i a no vendre 
els productes que ella vol potenciar. Així que un 
bon dia, a alguna ment pensant se li va ocórrer 
que si es pogués prescindir dels mediadors, molt 
millor. Es començà per allò que, dit en francès, 
sona tan bé: la bancassurance, es continuà amb 
la venda telefònica d’assegurances i ara, o en 
un futur immediat, es començaran a vendre via 
Internet o mitjançant maquinetes expenedores 
de pòlisses (similars a les expenedores de tabac 
però sense l’avís que indica que l’assegurança 
perjudica greument la salut. O potser haurien de 
posar aquest avís?). 

Si us n’adoneu, és perfecte. Si els mediadors 
no estan massa preparats, imagineu-vos si ho 

estan els assegurats! Les companyies poden fer 
i desfer al seu arbitri. Poden contestar qualse-
vol bajanada per refusar un sinistre i ningú els 
portarà la contrària. Així que, posen un telefonet 
sobre rodes, fan dumping descarat, venen amb 
pèrdues (tant el dumping com la venda amb pèr-
dues estan prohibits a tot arreu menys en les 
asseguran ces) i ja poden créixer sense neces-
sitat de pagar comissions als media dors i sense 
haver de sentir-los. Com que ja no necessiten els 
mediadors, poden passar olímpicament d’ells. Si 
els mediadors no compten per res, se’ls pot trac-
tar amb el màxim menyspreu; se’ls pot ignorar, 
passant per sobre d’ells i tractant directament 
amb els assegurats, muntant oficines d’atenció 
telefònica per als sinistres amb la qual cosa 
(malgrat el que digui la Llei) s’elimina la inter-
venció del mediador i així la propera vegada a 
l’assegurat no l’importarà contractar l’assegu-
rança també per telèfon (a la fi, quan ha tingut 
el problema ja ha tractat amb un aparell i no pas 
amb una persona). l pobre del mediador que trac-
ti de parlar amb aquestes oficines de tramitació 
telefònica, el passejaran, el tractaran d’inútil o 
de burro (si no el tracten així, és segur que s’ho 
sentirà), i finalment li rebutjaran allò que dema-
nava. I ves a discutir amb un telèfon que deu ser 
l’encarnació de Déu a la terra ja que és infal·lible 
i és l’únic que està en possessió de la veritat ab-
soluta. El menyspreu és total. 

Les companyies poden: a) fer signar cartes de 
condicions als corredors amb el mateix redactat 
que els contractes dels agents; b)desconèixer, 
sense que els caigui la cara de vergonya, el que 
diuen les lleis o interpretar-les al seu gust (sem-
pre favorablement per a elles); c) tenir paralitzat 
un ram durant dos mesos a l’estiu perquè l’en-
carregat és de vacances o bé, quan ha tornat, 
té tanta feina que no s’ha pogut mirar les coses 
endarrerides (això tant per producció com per 
sinistres); d) deixar passar temps i temps per do-
nar resposta quan s’han de contractar riscos que 
surten de la normalitat, normalitat que cada ve-
gada és més reduïda; e) no fer res si no reclames 
una i una altra vegada la solució de qualsevol 
cas (especialment dels sinistres); d) rebutjar per 
fax una sol·licitud d’assegurança d’automòbils 
a quarts de 2/4 de 8 del vespre d’un divendres 
(si el prenedor té un sinistre el cap de setmana, 
cap problema, elles ja han refusat l’acceptació); 
f) rebutjar un sinistre de danys elèctrics ja que 
la companyia elèctrica els ha dit que no hi havia 
hagut cap puja da de tensió aquell dia (que jo sà-
piga, la Constitució espanyola prohibeix l’autoin-
culpació); g) negar sense cap mena de vergonya 

el que hi ha escrit al condicionat general de una 
pòlissa; i h) fer o dir un munt de coses més, tot-
hom pot afegir les que vulgui. 

I no protesteu, mediadors, puix que si ho feu us 
muntarem una altra asseguradora de venda te-
lefònica o vendrem assegurances al Camp Nou, 
amb l’escut del Barça, impreses en paper de co-
lor blau i grana i signades (encara que això vagi 
contra la Llei) per en Van Gaal (quina idea els 
aca bo de donar!) i així el tros de pastís que us 
quedarà serà més petit, amb la qual cosa tindreu 
menys clients per anar a vendre’ls una assegu-
rança. Vendre assegurances! La primera vegada 
que vaig sentir aquesta paraula, «vendre», em 
vaig posar a tre molar. 

Són, per casualitat, les assegurances cotxes, 
rentadores o xurros, què es poden vendre fent 
campanyes publicitàries sense més ni més? 
Quan es signa un contracte d’assegurança, de 
qualsevol assegurança, s’està protegint el patri-
moni actual o futur d’una perso na o entitat. Són 
conscients les asseguradores i som conscients 
els mediadors de la responsabilitat que s’ad-
quireix quan es signa aquest contracte? Es pot 
portar a la ruïna una persona o, el que és pit-
jor, una em presa amb tots els seus treballadors 
per una assegurança inadequada o mal feta. En 
canvi, les companyies l’únic que exigeixen és 
més producció, més venda, no importa de què, 
ni com, i els mediadors juguen a aquest joc quan 
haurien de rebel·lar-se i dir prou, dir «la nostra 
consciència no ens permet jugar així amb el futur 
d’altres persones». I no val posar l’excusa que 
si no «venem» pòlisses no tindrem ingressos i 
ens morirem de gana. Quants mediadors viuen 
al cent per cent de les assegurances. Per a la 
majoria l’assegurança és un complement, un a 
més a més del que podrien passar, en molts dels 
casos, sense massa problemes. 

Es podria fer un cop de força i iniciar una vaga 
de contractació (perdó, venda) de pòlisses du-
rant un temps, però això voldria dir estar units. 
l, n’estem d’units els mediadors? Per un costat 
hi ha la guerra entre agents i corredors, guerra 
deguda a la Llei de Mediació però també a les 
companyies que estan interessades a separar 
els dos col·lectius. Guerra deguda, s’ha de dir, a 
l’actitud dels propis Col·legis de mediadors que 
no s’atreveixen a mar car clarament les diferèn-
cies, que n’hi ha, entre les dues figures, poten-
ciant, en canvi, la solució de les moltes necessi-
tats que agents i corredors tenen en comú. Els 
col·legis han de definir clarament diferències i 
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afinitats si volen continuar donant servei a les 
dues branques de la mediació. En cas contrari, 
això serà un campi qui pugui. Però també dins el 
col·lectiu d’agents, per un costat, i el de corre-
dors, per l’altre, hi ha guerra. Per treure pòlisses 
al veí s’utilitzen tots els mitjans possibles. Els 
codis d’ètica queden molt bé per penjar (en tots 
els sentits), però no per complir. Així que, «com 
voleu que em segui al costat d’aquest que fa cinc 
minuts m’ha tret aquell client tan important?» O, 
«com voleu que expliqui els meus problemes? si 
potser se n’aprofitarà el veí si els coneix». I si 
no hi ha confiança no pot haver-hi unió. Divide 
y vencerás, diu un proverbi castellà. I realment 
les companyies ho apliquen a consciència. Elles 
es fusionen (penseu que quan dues companyies 
s’uneixen el pes dels seus mediadors es redueix, 
com a mínim a la meitat), es fusionen els grans 
brokers a nivell mundial o nacional i, mentres-
tant, els mediadors continuem fent la guerra pel 
nostre compte, més sols i més petits que mai. 

No sé si aquesta política és premedi tada o si els 
ha sortit així sense voler, però si he d’apostar per 
alguna de les dues coses ho faria per la prime ra. 
Són massa coincidències perquè tot sigui fruit 
de la casualitat. De fet les companyies s’han 
convertit en meres fàbriques de pòlisses que s’ 
han de vendre com es ven qualsevol altre pro-

ducte. No importa si després hi ha problemes en 
el moment del sinistre. De fet, sabem que entre 
un 10% i un 20% dels sinistres tenen problemes 
i que en molts casos són rebutjats. Així que, 
encara que perdin alguns clients per culpa dels 
sinistres, si aconsegueixen vendre més pòlisses 
que les que anul·len tot va bé. Continuen crei-
xent en primes i en quota de mercat. I si això no 
passa, si perden quota de mercat o baixen les 
primes, compren una entitat nova o es fusionen 
amb una altra i problema solucionat. 

I no penseu que aquest és el retrat de la situació 
espanyola. Malauradament és el retrat de la si-
tuació mundial. Així que, tinc o no tinc raó quan 
penso que estem en el pitjor moment del sector 
assegurador? l no per raons de competència sinó 
per raons d’incompetència i mala fe. 

Queda per respondre la pregunta del títol. Però 
això prefereixo que cadascú ho faci. 

octubre
novembre
desembre

1998

64

Diuen les cròniques que la gent dels països ca-
tòlics, en apropar -se l’any 1000, va ser presa 
d’una gran por pensant que en aquesta data fa-
tídica el món s’acabaria. L’any 1000 va passar i, 
evidentment, el món va continuar. 

Realment, pensar que pel sol fet d’arribar a un 
any amb tres zeros es pogués acabar el món és 
una de les bajanades més grans que hi pot ha-
ver ja que, si és cert que els països cristians ce-
lebraven l’any 1000, els jueus feia molt temps 
que ho havien fet i als mahometans encara els 
faltaven més de tres-cents anys per arribar-hi. 

Així que si nosaltres, mil anys més tard, ja sabí-
em que el món no s’acabaria quan arribés l’any 
2000, podíem veure apropar-se aquesta data 
sense cap mena de preocupació. Els més (equi-
vocadament) podrien celebrar l’arribada del 
nou segle i mil·lenni l’1 de gener del 2000 i els 
menys (però els que en realitat encertarien) ho 
celebrarien l’1 de gener del 2001. L’únic perill 
per a la integritat física de les persones seria, 
doncs, ennuegar-se amb un gra de raïm o que 
els fes mal el cava.

 Però una situació tan idíl·lica no pot ser 
d’aquest món. De cop i volta a algú se li va 
ocórrer pensar que aquells aparells tan mera-
vellosos que s’havien començat a desenvolupar 
als anys cinquanta i que havien tingut la seva 
explosió als anys vuitanta i, sobretot, als noran-
ta del segle vint (aquells aparells que ens per-
metien fer els càlculs més ràpidament, arxivar 
i controlar les dades amb més facilitat i, fins i 
tot, connectar-nos a aquest invent que es diu 
Internet o jugar a ser en Schumacher) podien 
rebel·lar-se i, quan arribés l’any 2000, parar-se 
o tornar-se bojos. 

La fi del món! Les màquines es pararien, els 
ascensors no pujarien ni baixarien (amb la qual 
cosa alguns s’acabarien de prendre el raïm en-
tre dos pisos d’un gratacels), els aparells elec-
trodomèstics no funcionarien. Retrocediríem de 
cop a l’any 1000 i hauríem de tornar a comptar 
amb els dits o fer les coses a mà, sense l’ajut 
de la meravellosa informàtica. I tot això perquè 
a ningú se li va ocórrer allà pels cinquanta que 
posant únicament dues xifres per indicar l’any 
quan arribéssim al 2000 els ordinadors no sa-
brien discernir si es tractava d’aquest any o del 
1900. I un bon dia, allà pels voltants del 1998, 
les companyies asseguradores (això que són 
entitats de previsió) s’adonaren que un any i 
escaig més tard arribava el fatídic 2000 i que 
els seus assegurats podrien sofrir reclamacions 
i, per tant, que elles podrien haver de fer front 
a les conseqüències econòmiques d’aquestes 
reclamacions. 

Com sempre tot varen ser presses. Avi sos, 
exclusions, clàusules limitadores, amenaces 
d’anul·lació i tota la parafernàlia acostumada 
caigueren sobre assegurats i mediadors en un 
intent d’evitar una cosa inevitable ja que, po-
den unilateralment les entitats asseguradores 
modificar o anul·lar un contracte d’asseguran-
ça? Veiem que diu la llei o, millor dit, les lleis. 

L’Article 1.256 del Codi Civil diu que «la validez 
y el cumplimiento de los contratos no pueden 
dejarse al arbi trio de uno de los contratantes». 

Per la seva part, l’Article 10 de la Llei 50/1980, 
de Contrato de Seguro diu que «el tomador tie
ne el deber; antes del contrato, de declarar al 
asegura dor; un acuerdo con el cuestionario 
que éste le someta, todas las circuns tancias 
por él conocidas que puedan influir en la valo
ración del riesgo».

El segon mil·lenni    
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 Mentre que l’Article 11 de la mateixa Llei diu 
que «el tomador del seguro o el asegurado 
deberá, durante el curso del contrato, comuni
car al asegura do, tan pronto como le sea posi
ble, to das las circunstacias que agraven el ries
go y sean de tal naturaleza que si hubieran sido 
conocidas por éste en el momento de la firma 
del contra to no lo habría celebrado o lo habría 
concluido en condiciones más gravosas». 

Evidentment, cap qüestionari d’assegurança an-
terior al 1997 (ni, de fet, els actuals) contenia 
cap deman da d’informació sobre les mesures 
preses per l’assegurat per fer front a l’efecte 
mil·lenni, així que de cap ma nera pot una en-
titat asseguradora rebutjar un sinistre relatiu 
a aquest «efecte» al·legant que el prenedor o 
l’assegurat no li havien declarat aquest risc en 
el qüestionari. 

És clar que aquest «efecte mil·lenni» ja existia 
en el moment de contractar l’assegurança per 
la qual cosa no es pot considerar un agreujant 
sorgit durant el curs del contracte. No estant, 
per tant, obligat el prenedor a comunicar res a 
l’asseguradora. 

Vist que no pot l’asseguradora ni rebutjar un si-
nistre ni demanar nous qüestionaris al prenedor 
o assegurat referents als efectes del canvi del 
dígit inicial de l’any, i vist el que diu el Codi Ci-
vil, només li queda a la companyia el dret a fer 
ús del segon paràgraf de l’Article 22 de la Llei 
50/1980 i anul·lar el contracte avisant per escrit 
dos mesos abans del venciment. Si coneixeu al-
guna entitat que ho faci aviseu-nos ja que això 
ho hauria de saber tothom. 

De fet, i per tranquil·litzar-les, aquest risc és 
més aviat minso. Únicament pot afectar uns 
tipus de garanties: l’avaria de maquinària, la 
pèrdua de beneficis derivada d’aquesta avaria i 
la Responsabilitat Civil de productes o posttre-
balls per a empreses d’informàtica o robòtica, 
o que incorporin microxips als seus productes.

 La contractació de la primera garantia, l’ava-
ria de maquinària i ordinadors, és molt normal 
a tots els nivells i, per tant, el risc pot ésser 
important per a les asseguradores. De totes ma-
neres, tret dels programes que facin càlculs, els 
altres no es veuran afectats per la qual cosa els 
sinistres, si es produeixen, no seran molts. 

La pèrdua de beneficis derivada de l’avaria de 
maquinària és una garantia que només tenen 

les grans empreses i, per tant, a nivell del 
nostre col·lectiu té poca incidència. De totes 
maneres, per a les empreses que sofreixin un 
sinistre derivat d’aquesta garantia (per les as-
seguradores que el cobreixin) les conseqüènci-
es econòmiques poder ser molt greus. Diferent 
és el tema de les responsabilitats civils. Fins a 
quin punt són responsa bles les empreses per 
no tenir en compte un efecte que ningú havia 
previst? És difícil de dir. De totes maneres és 
segur que les reclamacions existiran i que els 
jutges hauran de decidir si existia aquesta res-
ponsabilitat. Com en el cas anterior les conse-
qüències econòmi ques també poden ser greus 
però aquesta vegada a les asseguradores les 
afectarà poc, ja que el dany directe no serà 
mai important. Una altra cosa seran els danys 
conseqüents, però generalment aquests no els 
cobreixen les companyies. 

Per acabar, voldria, per una vegada, sortir-me 
del tema assegurador i par lar de la falsa polè-
mica sorgida arran del dia en què comença el 
nou segle i, per tant, el nou mil·lenni. 

Crec que tots estem d’acord en que un segle té 
cent anys (si no és així, deixem-ho córrer) i que, 
per tant, per saber quan ha passat un segle des 
del moment en què va succeir un fet determi-
nat només fa falta sumar cent anys a la data 
d’ocurrència. 

L’era cristiana s’inicia, teòricament, l’any en 
què va néixer Crist, i d’acord amb els comptes 
que va fer el segle VI el monjo Dionís l’Exigu 
aquest naixement es produí l’any 754 de Roma, 
és a dir, el del consulat de C. Caesar (el nét 
d’August) i L. Emilius Paulli. 

Aquest passà a ser l’any 1 dC (després de Crist) 
i venia immediatament després de l’any del 
consulat de Cossus Cornelius Lentulus i L. Cal-
purnius Piso, que passà a ser l’1 aC (abans de 
Crist). Com es pot veure l’any zero no existeix.

La raó per la qual no existeix aquest any zero 
és molt senzilla: a l’antiguitat es comptaven els 
anys a partir d’un determinat fet remarcable: 
el regne d’un faraó, les olimpíades, etc. Així es 
deia l’any 1 del faraó Ramsés, o l’any 2 de la 
54a olimpíada, o l’any 375 de Roma. Dir l’any 
zero d’un rei o d’una olimpíada no tindria cap 
lògica, el zero és la negació, el no res. 

Quan s’inicià, doncs, el segle I? D’acord amb 
el que hem dit abans el segle comença l’1 de 

gener (els anys romans començaven aquest dia) 
de l’any 1 dC. 

I quin dia començà el segle II? Si hem dit que 
per saber quan ha passat un segle hem de su-
mar cent anys, queda clar que el segle II es va 
ini ciar l’1 de gener de l’any 101 dC I el segle 
III? Sumem cent anys més i tindrem que aquest 
segle començà l’1 de gener del 201 dC. 

D’aquesta manera podem fer una taula d’inicis 
de segle. Quan canvien els últims tres dígits (o 
quatre, com en el cas actual) d’un any no vol dir 
que s’iniciï un segle sinó quan acaba. 

Dit això, a partir d’ara, si els lectors d’aquest 
butlletí es troben amb algú que els digui que el 
segle XXI comença l’1 de gener de l’any 2000 
sabran que aquesta persona simplement… NO 
SAP SUMAR.
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Assegurança de                   
subscripció obligatòria           
per a embarcacions    

El divendres 30 d’abril d’enguany sortia publicat 
al BOE el Reial Decret 607/1999, de 16 d’abril, 
pel que s’aprova el Reglament de l’asseguran-
ça de Responsabilitat Civil de subscripció obli-
gatòria per a embarcacions d’esbarjo i espor-
tives. La data d’entrada en vigor d’aquest 
reglament és l’1 de juliol de 1999. 

En el seu moment tots els col·legiats del nostre 
Col·legi reberen el resum d’aquest reglament, 
per la qual cosa avui vull tan sols limitar-me a 
comentar els punts foscos i conflictius del Reial 
Decret. 

Comencem per la definició d’embarcació sub-
jecta a l’obligació d’assegurar-se. L’Article 2 
defineix les embarcacions d’esbarjo o espor-
tives com els objectes flotants destinats a la 
navegació d’esbarjo i esportiva i propulsats a 
motor, incloses les motos aquàtiques. Ens tro-
bem, en primer lloc, amb la conjunció copulati-
va «i» entre les paraules esbarjo i esportiva. No 
sabem si existeix la obligació d’assegurar-se si 
només s’utilitza per a una de les dues activi-
tats. No hauria estat millor substituir aquesta 
«i» per una «o» i, tot seria molt més clar? 

A continuació apareix un altre punt clau de la 
definició: que les embarcacions tinguin motor. 
Sembla lògic, però en realitat amaga un segon 
parany. Les petites embarcacions teledirigides 
són objectes flotants destinats a l’esbarjo o a 
la competició i tenen motor. A partir d’ara, cada 
vegada que es compri una d’aquestes joguines 
per a un nen, s’haurà de contractar l’assegu-
rança obligatòria? No podria haver fet el legis-
lador una definició més clara d’embarcació i de 
motor? 

Un segon punt conflictiu del reglament el tro-
bem a l’Article 8 que parla dels límits quanti-

tatius i que diu: «El seguro de Responsabilidad 
Civil de suscripción obligatoria cubre frente a 
terceros la reparación de los daños a personas 
hasta un lí mite de 20.000.000 de pesetas por 
víctima con un límite máximo de 40.000.000 de 
pesetas por sinies tro, y los daños materiales 
y las pérdidas económicas a que se re fiere el 
Artículo 6.1. (és a dir, les pèrdues econòmiques 
que siguin conseqüència directa de la mort o 
lesions corporals i dels danys materials a ter-
cers) de este Regla mento hasta el límite de 
16.000.000 de pesetas por sinies tro».

L’Article 26 de la Llei 50/1980 de Contracte 
d’Assegurança indica clarament que la suma 
assegurada representa el límit màxim de la in-
demnització a pagar per l’assegurador en cada 
sinistre. Si el reglament diu literalment «con 
un límite máximo de 40.000.000 de pesetas 
por siniestro» sense afegir res més i sense que 
es digui que va lligat a la reparació de danys 
a persones, queda clar que el límit màxim que 
l’assegurador haurà de pagar en cada sinistre 
és de quaranta milions. 

Si el legislador hagués volgut que aquest límit 
fos el màxim per a danys personals, indepen-
dentment dels danys materials, ho hauria dit 
posant, per exemple, el següent redactat: «con 
un límite máximo para este caso de daños 
persona les de 40.000.000 de pesetas por si
niestro». 

Ho hauria fet realment? Dues consideracions 
diferents em fan dubtar sobre la vertadera in-
tenció del legislador. En primer lloc, ja hem vist 
en la definició d’embarcació d’esbarjo o espor-
tiva que la utilització que fa de la gramàtica no 
sempre és aclaridora i aquí ens podríem trobar 
en un cas semblant. En segon lloc, el fet que la 
suma dels límits per sinistre de quaranta mili-

ons més setze milions fan cinquanta-sis mili-
ons, el límit per víctima de l’obligatori d’auto-
mòbils, és sospitós però poc concloent ja que si 
el legislador hagués tingut la intenció de seguir 
la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança 
en la circulació de vehicles a motor s’hauria li-
mitat a copiar íntegrament els seus límits. 

En aquest cas, la millor solució és traslladar 
literalment a la pòlissa aquest Article 8 i dei-
xar que siguin els jutges els que decideixin els 
límits a aplicar. L’exposició de motius del Reial 
Decret indica que la Responsabilitat Civil té 
el caràcter de subjectiva. Crec que també en 
aquest cas hauria sigut millor seguir la Llei de 
l’obligatòria de vehicles i conside rar objectiva 
la responsabilitat per danys personals man-
tenint com a subjectiva la derivada de danys 
materials. 

Arribem ara a un punt que sens dubte serà font 
de més d’un conflicte. L’apartat d) del punt 1 de 
l’Article 6 diu que quedaran coberts «los daños 
a buques por colisión o sin contacto». Com es 
provaran els danys quan no existeixi contacte? 
Un patró d’embarcació maldestre que topi, per 
exemple, amb unes roques pot dir que ha sigut 
una nau que passava pel seu costat i que, fent 
onades, ha llançat la seva barca contra la costa 
produint-li els desperfectes que, en realitat, ha 
causat ell. I aquest és només un cas, segur que 
en sortiran d’altres. 

A l’apartat d’exclusions, el punt i) s’indica que 
queden exclosos els danys produïts a embarca-
cions i objectes remolcats, amb la finalitat de 
salvar-los, i als seus ocupants. Crec que aques-
ta és una exclusió molt forta que si quan un pa-

tró està remolcant una embarcació per salvar-la 
li fa, sense voler, cap dany, haurà de pagar-lo 
de la seva butxaca puix la pòlissa no cobreix 
aquests danys. I imagineu-vos què passarà si 
el que pren mal és un ocupant de l’embarcació! 

Amb aquest redactat l’única cosa que pot pas-
sar és que un patró s’ho pensi dues vegades 
abans de sal var una embarcació, no sigui que, 
a sobre, hagi de pagar els possibles desperfec-
tes. 

Per la seva part, l’Article 5 parla de les san-
cions per no tenir contractada aquesta asse-
gurança i remet al Capítol III del Títol IV de la 
Llei 27/1992 de Ports de l’Estat i de la Marina 
Mercant. Per eliminació, entenc que la manca 
d’assegurança s’inclouria dins de les actua-
cions contra l’ordenament del tràfic marítim, 
castigada amb multa de fins a vint milions 
de pessetes. De tota manera, crec que hauria 
sigut millor indicar la sanció al reglament. 

Per acabar, cal indicar que el límit per víctima 
per a danys personals és baix i que, tal com 
diu el reglament, la diferència necessària per 
cobrir la totalitat de l’import del dany anirà a 
càrrec del patrimoni del responsable. Per això 
entenc que és molt important fer una assegu-
rança complementària (segona capa) en excés 
dels límits marcats per l’assegurança obligatò-
ria. 
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Novetats abans del 2000     

Aquest any 1999 ens ha portat un seguit de no-
vetats pel que fa al món de les assegurances. No 
em refereixo, en aquest cas, a les fusions, absor-
cions, pèrdues i caiguda generalitzada del nivell 
de qualitat que han tingut les asseguradores i 
que estem sofrint els mediadors i els assegurats; 
em refereixo, més aviat, a les novetats legals 
que han afectat a alguns rams, bàsicament vida 
i Responsabilitat Civil. 

La primera novetat fou l’entrada en vigor del re-
glament de la LOSSP, l’1 de gener, que ha tingut 
per als assegurats dues repercussions: l’una, no 
massa important a efectes pràctics, és l’obliga-
ció d’incloure dins les clàusules del contracte la 
que fa referència al deure d’informació al pre-
nedor. 

Aquesta informació ha de contenir la legislació 
aplicable a l’assegurança, l’autoritat de control 
sota la que es troba l’entitat asseguradora, adre-
ça de la direcció o la sucursal (en cas que actuï 
sota el règim de dret d’establiment) d’aquesta 
entitat, i la denominació social i forma jurídica. 

En el cas d’assegurances de vida, a les anteriors 
informacions s’ha d’afegir el mètode de càlcul 
de les participacions en beneficis, els valors de 
reducció i rescat (si corresponen), les condicions 
per a la rescissió del contracte i la informació 
general de caràcter fiscal. Algunes d’aquestes 
obligacions ja apareixien en els antics condici-
onats generals, altres (com el deure d’informar 
sobre el mètode de càlcul de les participacions 
en beneficis) són interessants, mentre que altres 
no tenen una real aplicació pràctica, sobretot pel 
que fa al deure d’informació de caràcter fiscal. 

Si la fiscalitat aplicable a les assegurances de 
vida canvia (amb efecte retroactiu) cada any, una 
de dues, o les entitats hauran de modificar anu-

alment els seus condicionats o aquesta obliga-
ció és paper mullat. 

L’altra repercussió del reglament sí que l’han 
pogut sentir tots els assegurats a les seves but-
xaques. Em refereixo a l’obligació que tenen les 
companyies d’aprovisionar pèrdues, la qual cosa 
ha obligat a pujar les primes a tots els rams, a 
revisar les polítiques de subscripció i a tancar 
l’aixeta, deixant a mediadors i assegurats en 
l’obligació (quasi una missió impossible) de bus-
car cobertures de riscos que fins ahir semblava 
que per les asseguradores eren unes delícies 
exquisides. 

Una segona novetat va venir dona da per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de «Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social», la 
que, normalment, es coneix com a Llei d’acompa-
nyament dels pressupostos generals de l’Estat. 
En concret, la disposició addicional 14 suprimia 
l’obligació que tenien els corredors i corredories 
d’asseguran ces de prestar fiança davant la DGS. 
L’Article 67 modificava el règim jurídic de la 
CLEA, donant a la DGS el con trol sobre l’eficàcia 
de la Comissió. El control financer queda sotmès 
a la Llei General Pressupostària enca ra que els 
seus ingressos i despeses no quedin inclosos 
dins els pressupostos generals de l’Estat. 

Una tercera novetat incidia sobre els fons i els 
plans de pensions. 

En primer lloc, aquells partíceps en plans de 
pensions que, havent cessat de tenir activitat 
laboral, hagin efectuat aportacions abans del 
31 de desembre de 1998 podran optar per una 
d’aquestes opcions: a) mantenir els drets conso-
lidats corresponents a aquestes aportacions per 
a cobrir únicament la mort ; o b) recuperar aques-
tes aportacions en forma de capital abans del 31 

de desembre de 1999. En aquest cas tributaran 
com a rendiment del treball amb una reducció 
del 40% si han passat més de dos anys des de la 
primera aportació. 

En segon lloc, es dóna la possibilitat de cobrar 
tot o part del dret consolidat del partícip en dos 
casos:

1r. Que el partícep, el seu cònjuge o ascendents i 
descendents de pri mer grau que amb ell convis-
quin es vegin afectats per una malaltia greu que 
suposi una disminució de la renda disponible, 
ja sigui per un augment de les despeses o una 
disminució dels ingressos. Es con sidera malaltia 
greu:  a) qualsevol dany o lesió física o psíqui-
ca que incapaciti per a la feina habitual per un 
període de més de tres mesos i que requereixi 
intervenció de cirurgia major en un centre hospi-
talari; b) qualsevol dany o lesió física o psíquica 
amb seqüeles permanents que limitin totalment 
o parcialment per a la feina ha bitual la persona 
abans esmentada o la incapacitin per a qualse-
vol ocupació o activitat. 

2n. Que el partícep es trobi en situació d’aturat 
de llarga durada, és a dir, que estigui a l’atur per 
un període continuat de dotze mesos, estant ins-
crit en la INEM o organisme públic competent i 
que no rebi prestacions per atur de nivell con-
tributiu. 

El cobrament dels drets en aquests dos casos 
serà incompatible amb qualsevol aportació a un 
pla de pensions, tret dels plans de treball d’em-
presa. 

La quarta novetat correspon a l’assegurança 
obligatòria d’embarca cions d’esbarjo, però com 
que d’aquest tema ja n’hem parlat en un altre 
Butlletí, la deixem aparcada. 

Així que arribem a la cinquena i últi ma novetat, 
novetat d’última hora, ja que es va aprovar el 
passat 30 de juliol. Em refereixo a la Llei 10/1999 
de la Generalitat de Catalunya, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillo-
sos. Els continus episodis d’atacs de gossos a 
persones i, sobretot, a nens, han fet que tant al 
Govern de la Generalitat com al govern central 
els hagi agafat la pressa per treure una llei que 
controli els gossos considerats perillosos. 

La Generalitat ha guanyat en aquest cas la car-
rera i ha tret la Llei abans que els de Madrid, 
però si el que es volia era acabar amb el perill 

d’aquests gossos, millor oblidar- ho. Veiem què 
ens diu aquesta Llei. 

En primer lloc defineix com a gossos potencial-
ment perillosos: a) els que han tingut episodis 
d’agressivitat a persones o a altres gossos; b) 
els que han estat ensinistrats per a l’atac i la 
defensa; c) els que pertanyen a una de les ra-
ces següents o a llurs encreuaments: bullmas-
tiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila 
brasileiro, mastí napolità, pit bull, presa canari, 
rottweiler, staffordshire i tosa japonès. 

El punt 4 de l’Article 3 diu que: «Els propieta-
ris dels gossos potencialment perillosos han de 
contractar una assegurança de Responsabilitat 
Civil que cobreixi la indemnització dels danys 
que aquests animals puguin provocar a les per-
sones i altres animals». Ja hi som! Es confon evi-
tar un dany amb pagar les conseqüències. L’amo 
del gos pot fer el que vulgui ja que si l’animal fa 
dany ja ho pagarà la companyia asseguradora. 

No hauria estat millor controlar l’amo i evitar que 
persones no aptes per tenir gossos d’aquest ti-
pus els poguessin tenir? Si per obtenir un permís 
d’armes s’ha de passar un examen psicotècnic, 
per què no es fa el mateix amb l’amo d’un gos, 
puix que l’animal pot convertir-se en quelcom 
tan perillós com un arma? Tanmateix, un altre 
problema: quin ha de ser el màxim emparat per 
sinistre per aquesta assegurança? Un milió, cinc, 
vint-i-cinc o cent? 

Quedem, com sempre, esperant el reglament, 
que quasi mai apareix. La sanció per no tenir as-
segurança es considera greu i la multa en aquest 
cas va de les 25.000 a les 250.000 pessetes. 
Però qui controlarà que els amos hagin contrac-
tat aquesta assegurança? 

Per últim, cal dir que la Llei entrarà en vigor als 
tres mesos d’haver-se publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, o sigui, el 9 de no-
vembre de 1999. 
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Quantes vegades no hem sentit en el moment 
de tra mitar un sinistre de Responsabilitat Civil 
que el nostre client ens diu que s’ha de pagar 
ràpid al perjudicat perquè aquest li compra o li 
fa fer obres per valor de molts milions a l’any? 
En alguns casos realment no que da clar que la 
responsabilitat del sinistre sigui d’aquest client. 
En altres casos existeix la possibilitat de defen-
sa, la qual cosa fa que l’entitat asseguradora 
intenti seguir aquesta via i paga únicament si és 
necessari. 

També ens trobem amb el cas en què, de for-
ma totalment il·legal, el que es creu perjudicat 
dedueix el presumpte import dels danys de la 
factura o factures que li deu al nostre assegu-
rat. No entén, tampoc, el nostre client que ell 
pot tenir responsabilitat en un fet i que, malgrat 
això, aquesta responsabilitat no quedi o no pu-
gui quedar emparada per una assegurança. En 
aquest cas arriba a una d’aquestes conclusions: 
que si no té cobertura d’assegurança és que no 
té responsabilitat o, el cas més habitual, que les 
assegurances no serveixen per a res. D’aquesta 
manera, el nostre client creu que ha contractat 
una pòlissa per pagar qualsevol reclamació que 
li facin, sigui o no responsable dels fets o esti-
guin o no emparats per l’assegurança. 

Per evitar malentesos i discussions seria bo 
aclarir en el moment de la contractació (és més 
difícil fer-ho en el moment del sinistre) què és i 
en què es basa l’assegurança de Responsabilitat 
Civil. Per explicar-ho ens és suficient fixar-nos en 
el nom d’aquesta assegurança: RESPONSABILI-
TAT EXTRACONTRACTUAL PER DANYS A TER-
CERS. Comencem pel final: danys a tercers. Què 
vol dir això? Doncs que l’assegurança empararà 
la reparació de les conseqüències (naturalment 
econòmiques) dels danys a persones físiques 
o jurídiques. Tota la jurisprudència deixa clar 

que, perquè existeixi responsabilitat, en primer 
lloc ha d’haver-hi un dany a una persona o cosa. 
Ara bé, perquè un dany es pugui pagar ha de po-
der-se quantificar d’alguna manera. Ens trobem 
així que si no existeix un dany efectiu i quantifi-
cable l’entitat asseguradora no es farà càrrec del 
rescabalament al perjudicat. En alguns casos és 
fàcil quantificar un dany, com quan es destrueix 
una cosa. En d’altres és molt més difícil fer-ho, 
com les seqüeles d’un accident o els danys mo-
rals. 

A més a més, aquest perjudicat s’ha de consi-
derar tercer respecte al prenedor o a l’assegu-
rat. Quines persones es poden consi derar com 
a terceres? Normalment el condicionat de la 
pòlissa les defineix dient que ho seran aquelles 
que no tinguin cap vincle directe amb el prene-
dor o assegurat, excloent-hi, per tant a parents 
fins al tercer grau (és a dir, cosins, oncles, etc.), 
a socis quan el prenedor és una persona jurídi-
ca, treballadors d’una empresa o d’un empresari 
individual, etc. Degut a això, quan volem inclou-
re danys entre algunes d’aquestes persones 
ho hem de fer figurar a les pòlisses. Així, dient 
que es con sideren com a terceres persones els 
copropietaris enfront de la comunitat, fa que els 
danys que aquesta persona jurídica (la comu-
nitat de propietaris) faci als seus membres (els 
copropietaris) quedaran inclosos. El mateix pas-
sa amb la inclusió de la responsabilitat patronal, 
que fa que es considerin tercers els treballadors 
per alguns dels danys soferts mentre estiguin 
desenvolupant la seva feina per a l’empresa o 
l’empresari. L’existència d’un vincle contractual 
(arrendatari-llogater, comprador- venedor, etc.) 
ens porta directament al següent terme del tí-
tol: extracontractual. El nostre ordenament 
jurídic dife rencia dos tipus de responsabilitats, 
la contractual i l’extracontractual. La primera, 
deriva de la infracció o de la manca de compli-

Responsabilitat civil i culpa (I)    

ment d’una obligació prevista en un contracte i 
queda regulada per l’Article 1101 del Codi Civil, 
que diu: «Quedan sujetos a la indemnización de 
los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual
quier modo contravinieren el tenor de aquella». 

La segona, l’extracontractual, és la Responsabi-
litat Civil que ve donada per accions o omissions 
que no derivin d’un vincle contractual. Aquesta 
responsabilitat es troba regulada pels famosos 
Articles 1902 i següents del Codi Civil, correspo-
nents al Capítol II, del Títol XVI, que porta el sig-
nificatiu nom de «De las obligaciones que nacen 
de culpa o negligencia». Més endavant parlarem 
d’aquests articles. La diferència entre aquestes 
dues responsabilitats és clara. La prime ra deriva 
dels perjudicis causats per un incompliment del 
que s’ha pactat en un contracte entre dues o més 
parts, incompliment que a més vulnera alguna 
disposició le gal (Codi Civil, Codi de Comerç, 
etc.), mentre que la segona, d’acord amb el que 
diu el títol del Capítol del Codi Civil que la regula, 
neix de l’existència d’uns danys o perjudicis de-
rivats de l’acció o omissió del causant d’aquests 
d’anys o perjudicis. Així ho reflexa una sentència 
del Tribunal Suprem, de l’any 1995, que assenya-
lava que «a diferencia de lo que sucede en la 
responsabi lidad contractual, que siempre deriva 
de un acto ilícito contrario al ordenamiento jurí
dico, en la extracontractual, el Artículo 1902 del 
Código Civil sólo exige que en la conducta daño
sa intervenga culpa o negligencia, por lo que su 
consideración como antijurídica no precisa viola
ción de un precep to concreto».

 Posem exemples per aclarir aquests conceptes. 
Una agència de viatges s’obliga mitjançant un 
contracte a portar el seu client a un determinat 
país i allotjar-lo en un hotel de cinc estrelles. Si 
en comptes de fer-ho així el posa en una pensió 
de mala mort, el client ha sofert uns perjudicis 
derivats de no haver complert l’agència allò que 
havia acordat al contracte. En canvi, si l’agèn-
cia lloga al mateix client un cotxe i si, per culpa 
d’haver-se oblidat de fer les corresponents revi-
sions, aquest client sofreix un accident, queda 
clar que en aquest cas els danys o perjudicis 
deriven d’una omissió, per part de l’agència, 
del deure de tenir en condicions d’ésser utilitzat 
sense perill el vehicle llogat. El primer cas no és 
assegurable de cap de les maneres mentre que 
el segon és on es cobreix part de les pòlisses 
d’assegurança. 

És clar que els dos tipus de Responsabilitat Civil 
poden coinci dir en un mateix sinistre. En el cas 
de l’esmentada agència, si existeix una pòlissa 
de Responsabilitat Civil, la companyia es farà 
càrrec de les conseqüències econòmiques deri-
vades de la Responsabilitat Ci vil extracontractu-
al, mai, però, de les derivades de la contractual. 
El tercer terme del títol és: civil (de Responsabi-
litat Civil). Això vol dir que en cap cas es cobriran 
les responsabilitats penals de l’assegurat.

És lògic, en cas contrari arribaríem a la incon-
gruència de pensar que, en comptes d’anar a la 
presó el causant del dany, hi hauria d’anar un 
empleat de la companyia asseguradora (només 
els faltaria això als treballadors de les assegu-
radores, com si no tinguessin prou problemes 
amb les fusions, reduccions de plantilla i altres 
regals derivats de la situació actual del sector). 
També es podrien saltar les lleis i els reglaments 
sense cap por, ja que en cas de sanció la multa 
la pagaria l’asseguradora, amb la qual cosa els 
infractors viurien tan tranquils (cosa que ja fan 
normalment, sense necessitat d’assegurança). 

Queda clar, doncs, que per raó d’estricta justícia 
les conseqüències penals d’un acte no es podran 
assegurar mai.
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AI Butlletí anterior havíem repassat, començant 
pel final, els termes del títol de les pòlisses de 
Responsabilitat Civil, per saber si un dany que-
dava o no cobert per l’assegurança. 

Entrem ara a veure l’últim terme de la definició 
(terme que, en realitat, va davant de tot i que 
és, també, el més important), és a dir: respon·
sabilitat. Ja hem dit abans que la responsa-
bilitat ve definida per l’Article 1.902 del Codi 
Civil que, textualment, diu: «el que por acción u 
omisión cau sa daño a otro, interponiendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado». Mai dues ratlles havien dit tant i, 
sobretot, havien donat lloc a tantes discussi-
ons i tants conflictes legals. Així que anem a 
estudiar-les.

En primer lloc, aquest Article 1.902 ens diu, 
com ja havíem vist, que ha d’haver-se produït 
un dany i que aquest dany ha d’haver estat cau-
sat per una acció o omissió d’una per sona. És 
a dir, hi ha d’haver hagut una acció positiva o 
negativa negligent i que, a més a més, hi hagi 
un nexe causal entre aquesta acció i el dany. 

En segon lloc, i això és el més important de 
cara a la consideració de responsabilitat, ha 
d’intervenir en la producció del dany la culpa 
de qui ocasiona aquest dany. Si no hi ha culpa 
no hi ha responsabilitat, això és bàsic en tota 
la doctrina jurídica dels nostres tribunals i, en 
particular, del Tribu nal Suprem. Una sentèn-
cia d’aquest alt tribunal de 1997 deixava clar 
que no s’exclou «de manera total y absoluta el 
esencial elemento piscológico o culpabilístico 
como inexcusable ingre diente de la responsa
bilidad por culpa extracontractual». Què vol 
dir això? Doncs que perquè existeixi respon-
sabilitat hi ha d’haver hagut una actitud prèvia 
(activa o passiva) per part del causant del dany 

que posi en perill a persones o co ses que, en 
cas de no existir aquesta actitud no s’haurien 
vist involucrades en una situació de perill. Ara 
bé, en moltes ocasions el sol fet d’existir danys 
implica l’existència de culpa. Aquest cas es 
dóna sempre quan parlem de responsabilitats 
objectives, per exemple en el cas de la con-
ducció d’un automòbil si es provoquen danys a 
persones o co ses el responsable serà sempre 
el con ductor del vehicle (tret que es demostri 
que els danys han estat deguts a la conducta o 
negligència del perjudicat). 

Però no tan sols ens aquests casos es dóna 
aquesta responsabilitat. De fet, la jurisprudèn-
cia del Tribunal Suprem des del ja llunyà 1943 
ha anat, a poc a poc, introduint cada vegada 
més l’objectivació de la responsabilitat en el 
nostre sistema jurídic però, tal com assenyala 
la sentència abans esmentada, sense deixar 
mai del tot el principi de responsabilitat per 
culpa. 

Difícil i molt teòric el que fins aquí hem expres-
sat. Anem a posar exemples. Suposem que un 
constructor en el moment d’aixecar un edifici 
col·loca les bastides degudament protegides, 
amb tanques que impedeixin el pas i compleix 
totes les condicions necessàries per a la se-
guretat de l’obra; si malgrat tot una persona 
passa per un lloc on no podia passar i sofreix 
una lesió, queda clar que aquest constructor 
no serà respon sable dels danys que la persona 
hagi tingut. 

Si l’organitzador d’un espectacle de vaquetes 
posa tots els mitjans necessaris, quan un par-
ticipant pren mal és clar que no podrà ser res-
ponsable l’organitzador. Qui juga amb animals 
sap perfectament el risc que corre. És el mateix 
que passa quan un va a una hípica a muntar a 

Responsabilitat civil i culpa (II)    

cavall, una caiguda forma part del risc normal 
del genet i, per tant, ha d’estar acceptada per 
qui fa aquest esport. Diferent és, evidentment, 
que un cavall doni un cop de pota a una perso-
na que passeja tranquil·lament. En aquest cas 
seran l’amo o el genet els responsables dels 
danys per no haver guardat la deguda diligèn-
cia i haver donat la possibilitat a l’animal de fer 
mal a algú. 

Continuem. El condicionat de les pòlisses, quan 
parla de la Responsabilitat Civil, normalment 
diu que es cobreix aquesta responsabilitat 
«d’acord amb els Articles 1.902 i següents del 
Codi Civil». Hem vist el que diu el 1.902, do-
nem-li una ullada als «següents», que són els 
que for men l’esmentat Capítol II del Títol XVI 
d’aquest codi. L’Article 1.903 ens diu: «La obli
gación que impone el artículo anterior es exigi
ble, no sólo por los ac tos u omisiones propios, 
sino por los de aquellas personas de quienes 
se debe responder. Los padres son responsa
bles de los da ños causados por los hijos que 
se en cuentren bajo su guarda. Los tutores lo 
son de los perjuicios cau sados por los menores 
o incapacita dos que están bajo su autoridad 
y ha bitan en su compañía. Lo son igualmente 
los dueños o direc tores de un establecimiento 
o empresa respecto de los perjuicios causa
dos por sus dependientes en el servicio de los 
ramos en que los tuvieran empleados, o con 
ocasión de sus funciones. Las personas o enti
dades que sean titu lares de un centro docente 
de enseñan za no superior responderán por los 
daños y perjuicios que causen sus alumnos me
nores de edad durante los períodos de tiempo 
en que los mismos se hallen bajo el control o 
vigilancia del profesorado del centro, desarro
llando actividades escolares o extraescolares 
y complementarias. La responsabilidad de que 
trata este artículo cesará cuando las personas 
en él mencionadas prueben que em plearon 
toda la diligencia de un buen padre de familia 
para evitar el daño». Aquest article crec que 
es comenta tot sol. Únicament assenyalar que 
l’últim paràgraf torna a incidir sobre la necessi-
tat d’una acció culposa, tot i que el terme «bon 
pare de família» és tan subjectiu que és de di-
fícil interpretació. 

L’Article 1.904 parla de la responsabilitat de 
repetició de qui paga els danys i diu: «El que 
paga el daño causado por sus dependientes 
puede repetir de éstos lo que hubiese satisfec
ho. Cuando se trate de centros docentes de en
señanza no superior, sus titulares podrán exigir 

de los profesores las can tidades satisfechas, 
si hubiesen incu rrido en dolo o culpa grave en 
el ejer cicio de sus funciones que fuesen cau sa 
del daño». l no hi ha altres possibilitats, la qual 
cosa és lògica en el cas dels pares o tutors, 
puix que aquests no repetiran contra els seus 
fills o tutelats. No queda tan clara la raó de no 
poder fer-ho en el cas que els danys siguin cau-
sats per «de aquellas personas de quienes se 
debe responder».

L’Article 1.905 parla d’un cas de molta actuali-
tat i diu: «El poseedor de un animal, o el que se 
sirve de él, es responsable de los perjui cios que 
cause, aunque se les escape o extravíe. Sólo 
cesará esta responsa bilidad en el caso de que 
el daño pro viniera de fuerza mayor o de culpa 
del que lo hubiese sufrido». 

El 1.906 diu: «El propietario de una heredad de 
caza responderá del daño causado por ésta en 
las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo ne
cesario para im pedir su multiplicación o cuando 
haya dificultado la acción de los due ños de dic
has fincas para perseguir la». El redactat és més 
que fosc però es refereix als danys causats per 
animals que escapin de la finca a les veïnes. 

L’Article 1.907 parla dels edificis i diu: «El 
propietario de un edificio es res ponsable de 
los daños que resulten de la ruina de todo o 
parte de él, si éste sobreviene por falta de las 
reparacio nes necesarias».

El 1.908 ens introdueix, entre altres, el concep-
te de responsabilitat per danys al medi ambi-
ent, i diu: «lgualmente responderán los propie
tarios de los daños causados: Por la explosión 
de máquinas que no hubiesen sido cuidadas 
con la de bida diligencia, y la inflación de sus
tancias explosivas que no estuviesen coloca
das en lugar seguro y adecua do. Por los humos 
excesivos, que sean nocivos a las personas o 
a las propie dades. Por la caída de árboles en 
sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por 
fuerza mayor. Por las emanaciones de cloacas o 
depósitos de materias infectantes, construidos 
sin las precauciones ade cuadas al lugar en que 
estuviesen». A part de les referències al medi 
ambient són importants les responsabilitats 
per arbres i màquines o explosius. 

L’Article 1.909 fa referència als dos anteriors i 
diu: «Si el daño de que tratan los dos artí culos 
anteriores resulta que por defecto de construc
ción, el tercero que lo su fre sólo podrá repe
tir contra el arqui tecto, o, en su caso, contra 
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el construc tor; dentro del tiempo legal». Això 
exonera als propietaris i fa caure tota la res-
ponsabilitat del dany sobre els arquitectes o els 
contructors. 

Arribem així a l’últim dels «següents articles 
del Codi Civil», al 1.910 que diu: «El cabeza de 
familia que habita una casa o parte de ella, es 
responsable de los daños causados por las co
sas que se arrojaren o cayeren de la misma». 

Per acabar, passem a recapitular les condici-
ons que s’han de donar per considerar com a 
cobert per una pòlissa de Responsabilitat Civil 
els danys soferts per una persona o una cosa. 
En primer lloc ha d’existir un dany a persones 
o coses i aquest dany ha d’haver-se produït per 

«culpa» (objectiva o subjectiva) del causant o 
de les persones que d’ell depenguin. En segon 
lloc, quedarà emparada la Responsabilitat Civil, 
mai la penal, del causant dels fets. I, en tercer 
lloc, els danys els han d’haver sofert terceres 
persones res pecte al causant d’aquests danys, 
excepte en casos concrets degudament espe-
cificats a les pòlisses (Responsabilitat Civil 
patro nal, responsabilitat vers els copropietaris 
respecte a la comunitat, etc.). 
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El dia 6 de novembre de 1999 es publicà al BOE 
una llei de la qual feia ja molt de temps que 
es parlava: la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’Ordenació de l’Edifica ció. 

No cal dir que de seguida s’aixecà una gran 
expectació. Per fi, com els nostres veïns fran-
cesos, teníem una llei que empararia els danys 
als edificis durant, semblava, deu anys. Real-
ment és així? Dóna aquesta llei solució als pro-
blemes que la construcció d’edificis planteja en 
el nostre país? 

Per mirar de donar resposta a aquests, i altres 
interrogants anem a fer un repàs al què ens diu 
el text legal. Comencem pel principi, o sigui per 
l’exposició de motius. Aquesta ens diu que la 
Llei vol fomentar la qualitat dels edificis. Com 
podem veure és un començament força espe-
rançador. Empesos per aquesta esperança, 
anem llegint el text legal cercant de trobar nor-
mes noves per millorar la qualitat, especificaci-
ons tècniques que permetin aconseguir edificis 
més habitables i més segurs, espe cificacions 
dels requisits tècnics i professionals que hau-
ran de complir els que intervinguin a l’obra, des 
de l’autor del disseny fins al que realitza els úl-
tims acabats de l’edifici. Però conforme passen 
els fulls i els articles la nostra esperança des-
apareix. Cap referència a aquestes qüestions. 
Tan sols una disposició final segona que faculta 
al Govern per aprovar un Codi Tècnic de l’Edi-
ficació. On es troba el foment de la qualitat de 
l’edificació? A cap lloc. En realitat el que perse-
gueix aquesta Llei és buscar qui es fa respon-
sable quan s’ha produït un dany per culpa d’una 
mala construcció, és a dir, busca algú que pagui 
les conseqüències d’aquest dany. 

Poques modificacions, per tant, al que teníem 
ara. Hem de pensar que, fent una lectura àm-

plia de l’Article 1.591 del Codi Civil (al que tor-
narem a fer esment més endavant), els jutges 
obligaven a arquitectes i constructors a reparar 
els danys produïts en un edifici durant un termi-
ni de deu anys, o més, a comptar des de la data 
d’acabament. La nova Llei, doncs, l’únic que ha 
fet és ampliar el nombre de respon sables entre 
els que repartir les conseqüències dels danys, 
apareixent per primera vegada les figures del 
promotor, de l’organisme de control i, fins i tot, 
de l’usuari de l’edifici, permetent que qualsevol 
implicat que rebi una demanda pugui sol·licitar 
que aquesta demanda es notifiqui als altres im-
plicats en el procés de construcció. Així que ja 
no són dos (arquitectes i constructors) els res-
ponsables de l’obra, sinó molts més. 

D’aquesta manera algú ha comentat, irònica-
ment, que aquesta Llei l’han fet els arquitectes. 
Clar que, si només es busquen res ponsables, el 
perjudicat es pot trobar que aquests siguin in-
solvents o hagin desaparegut. Així que s’ha de 
garan tir que algú pagui. l per fer-ho, qui na ma-
nera millor que mitjançant una assegurança? 
Ja se sap que les companyies asseguradores 
suren so bre un mar de diners i que, per tant, es 
faran càrrec sense problemes de les despeses 
derivades de la bona qualitat dels edificis. l 
aquí comencen els problemes. 

Com ja ens té acostumats el legislador, cada 
vegada que entra a dictar una llei que toqui, de 
prop o de lluny, l’assegurança, en el seu text 
apareixen mancances i definicions que poden 
donar lloc a falses o incorrectes interpretaci-
ons. Veiem-ne algunes. En primer lloc obser-
vem que l’articulat i les exclusions són clara-
ment de Responsabilitat Civil, però enlloc se’ns 
diu que aquesta sigui uns pòlissa d’aquest ram. 
En concret, el famós Article 19, quan ens parla 
de l’obligació de contractar l’assegurança de 

La llei d’ordenació de 
l’edificació: més incògnites  
que solucions (I)
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deu anys diu literalment «seguro de daños ma
teriales a seguro de caución». UNESPA veu la 
corda de salvació i s’agafa ràpidament. Totes 
les companyies asseguradores neguen per ac-
tiva i per passiva que aquesta pòlissa sigui de 
RE. Però, és tan segur que no ho si gui? I, quina 
raó poden tenir les companyies per no voler que 
aquesta sigui una assegurança de RO. 

Comencem per la primera pregunta. El Títol 11 
de la Llei 50/1980, de Contracte d’Assegurança 
recull les assegurances contra danys, en con-
traposició al Títol III que parla de les assegu-
rances de persones, i a la seva Secció 8 recull 
l’assegurança de Responsabilitat Civil. Ens tro-
bem així, que en dir el legis lador que aquesta 
és una assegurança de danys materials, no ex-
clou l’assegurança de RE. 

Per aca bar d’arrodonir la qüestió, deixa la pos-
sibilitat que en comptes d’una assegurança de 
danys materials es contracti una assegurança 
de caució. L’assegurança de caució es regula 
per la Secció 6 de la Llei 50/1980. Però, quina 
secció regula l’as segurança de danys materi-
als? Ves per on, la nostra Llei ha creat un nou 
ram que, lògicament, haurà de veure’s reflectit 
a la Llei de Contracte. Quan entrem a l’apartat 
d’exclusions, la Llei accepta que no quedin co-
berts els danys ocasionats per cas fortuït, força 
major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel 
dany. 

Ara bé, en quina pòlissa de danys propis s’ha 
vist que, excepte en el cas dels danys intenci-
onats fets pel propi assegurat, quedin exclosos 
els altres casos? Ens trobem, tal com han que-
dat redactades, que el concepte de cul pa, tan 
feble com es vulgui, apareix en aquestes ex-
clusions. En res ponsabilitats objectives l’únic 
eximent que pot oposar el causant del dany 
és el de força major o la de culpabilitat de la 
víctima. I, quina casualitat!, l’exclusió h) de la 
Llei parla exactament d’això. A més a més, els 
esborranys previs al text definitiu d’aquesta 
Llei establien la «suscripción obligatoria de un 
aval bancario solidario, un gesto de caución o 
seguro de Responsabili dad Civil para garantizar 
las respon sabilidades por vicios o defectos de 
la construcción». Això és correcte i clar. Molt 
diferent del que finalment ha aparegut al text 
aprovat. També ens trobem amb una contradic-
ció curiosa, el prenedor de l’assegurança o si-
gui, el promotor, ven els pisos o les cases cons-
truïdes i dissol la societat creada per aquesta 
promoció. Automàticament l’única figura obli-

gatòria que marca la Llei de Contracte, la del 
promotor, desapareix. Es pot considerar que 
continua existint contracte quan desapareix un 
dels contractants? 

La segona pregunta que ens fèiem era el saber 
quina raó podien tenir les entitats assegurado-
res en voler que aquesta no sigui una pòlissa 
de RE. Per un costat diuen que el que no els 
interessa és carregar-se amb la obligació de la 
defensa de l’assegurat en qualsevol reclama-
ció. Bajanades. Quina asseguradora no es pre-
sentarà a defensar l’assegurat en cas de recla-
mació? Cap. En cas que no ho fessin es podrien 
trobar amb una sentència que les obligués a 
indemnitzar uns danys sense haver tingut la 
possibilitat de defensar-se. 

En canvi, hi ha dues raons tècniques de les 
quals no en fa mai esment i que, entenc, són 
les que realment fan que no vulguin que aques-
ta sigui una pòlissa de Responsabilitat Civil. 

La primera afecta els capitals emparats per la 
pòlissa. Ja sabem que, tècnicament, el capital 
màxim per sinistre emprat per una pòlissa de 
RC té la consideració de «a pri mer risc». És a 
dir, no se li pot apli car la regla proporcional. 
Si les asseguradores entenen que aquesta no 
és una pòlissa de RC, automàticament poden 
aplicar regla proporcional en el cas que el ca-
pital assegurat sigui inferior al valor real de 
l’edifici emparat pel contracte. Cap problema 
inicialment. Si el prenedor declara el valor real 
de l’edifici en el moment de contractar l’asse-
gurança és lògic que no hi haurà infrassegu-
rança i que, per tant, en el moment del sinistre 
no s’aplicarà regla proporcional. Ara bé, quan 
hagin passat uns quants anys què passarà? Les 
pòlisses preveuen una revalorització automàti-
ca d’un percentatge a apli car al capital inicial. 
Aquest percentatge es troba situat entre un 
2,5% i un 3,5%, valors clarament per sota de 
l’increment real del preu de la construcció en 
els últims anys. Així, podrà la companyia apli-
car, en cas de sinistre, la regla proporcional si 
el valor del capital inicial era correcte? I, ho ad-
metrà un jutge? El futur ens ho dirà. 

La segona raó té una certa relació amb aquesta. 
Sabem que en el moment del sinistre, i tal com 
assenyala la Llei de Contracte d’assegurança, 
la pòlissa queda anul·lada per al risc sinistrat. 
Si es produeix un sinistre total, cap problema. 
Si l’edifici es reconstrueix s’haurà de contractar 
una altra pòlissa ja que ens trobarem davant 

una construcció nova i, per tant, subjecta a la 
Llei. Però, que passa quan el sinistre és parci-
al? La pòlissa queda anul·lada per a la part de 
l’edifici sinistrat i, per tant, s’haurà de fer repo-
sició del ca pital, pagant la corresponent prima, 
per tenir novament cobertura total. Ara bé, qui 
haurà de fer aquesta reposició de capital? La 
Llei de Contracte ens diu que serà el prenedor 
l’obligat a fer-ho. Però, ja hem vist que el pre-
nedor pot existir. Suposant que un contracte del 
que ha desaparegut una de les parts contrac-

tants continuï en vigor, aquesta reposició haurà 
de fer-la l’assegurat, és a dir, el propietari o la 
comunitat de propietaris de l’edifici. Ho faran 
realment? 

Aquesta serà la nostra tasca com a mediadors 
d’aquesta assegurança en el futur. Que Déu 
agafi confessats els que hagin contractat la pò-
lissa amb una entitat o amb un mediador que 
no se n’ocupi! 
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A l’anterior Butlletí vàrem veure alguns dubtes 
que planteja aquesta Llei. Parlem ara de l’ex-
tensió que realment tenen les cobertures que 
la Llei marca. El ja famós Article 19, al seu punt 
l c) diu que s’haurà de contractar un «seguro 
de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar durante diez años, el resarci miento 
de los daños materiales causados en el edi
ficio por vicios o defectos que tengan su ori
gen o afecten a la cimenta ción, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que compro
metan directa mente la resistencia mecánica y 
estabili dad del edificio». 

Com podem veure, la Llei, en contra de les 
expectatives creades, empara tan sols un ín-
fim número de sinistres, pràcticament empara 
el col·lapse estructural de l’edifici i res més. 
Ara bé, si recordem que l’Article 1.591 del 
Codi Civil, al qual ja vàrem fer esment al pas-
sat Butlletí, diu: «El contratista de un edificio 
que se arrui nase por vicios de la construcción, 
res ponde de los daños y peljuicios si la ruina 
tuviere lugar dentro de diez años, conta dos 
desde que concluyó la construcción; igual res
ponsabilidad, y por el mismo tiem po, tendrá el 
arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina 
a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa 
fuere la falta del contratista a las condiciones 
del contrato, la acción de indemnización durará 
quince años». 

Podem comprovar que la interpretació que d’ell 
fan els jutges es troba a anys llum del que real-
ment diu (entre parèntesi, normalment es parla 
de responsabilitat decennal quan queda clar 
que pot arribar als quinze anys). Què passarà 
amb la nova Llei? o, millor dit, com actuaran els 
jutges? Si poden in terpretar de la forma més 
àmplia possible la nova Llei, l’aplicaran; en 

cas contrari, continuaran aplicant el vell 1.591. 
Però, aplicar la Llei de l’edificació en la forma 
més àmplia possible fins on pot arribar? Això 
és difícil de predir. En principi fins on vulguin 
els perits, ja que seran ells els que hauran de 
dictaminar si un sinistre prové o afecta la ci-
mentació, forjats, etc. i compromet directament 
la resistència mecànica i l’estabilitat d’un edifi-
ci (recordem que la Llei diu «i» i no pas «o», per 
tant, s’han de donar les dues circumstàncies).

Però l’última paraula la tindrà sempre el jutge, 
que serà qui decideixi fins on pot estirar aques-
ta Llei per poder rescabalar el dany econòmic 
causat per una mala construcció. Així que les 
companyies asseguradores realment no saben, 
a dia d’avui, fins on arribarà la quantitat de si-
nistres i l’import que les indemnitzacions poden 
tenir. Això ens porta a un altre punt conflictiu.

Hem parlat de si es pot considerar que sub-
sisteix un contracte quan un dels contractants 
desapareix. En comentar aquest tema parlàvem 
de la desaparició del prenedor de l’asseguran-
ça. Però, què passa si qui desapareix no és el 
prenedor sinó l’entitat asseguradora? El punt 7 
de l’Article 19 d’aquesta Llei ens diu que l’in-
compliment de l’obligació de contractar les 
assegurances «implicará, en todo caso, la obli
gación de responder per sonalmente al obligado 
a suscribir estas garantías».

Si la companyia asseguradora ha desaparegut, 
queda clar pel que diu aquest Article que qui 
haurà de pagar serà el prenedor de l’assegu-
rança, és a dir, el pro motor. S’ha d’anar molt en 
compte al triar una asseguradora perquè faci 
la pòlissa. Pensem que ens trobem davant una 
assegurança que, almenys inicialment, és molt 
llaminera. Al contractar-la entren unes primes 
que no generaran sinistres fins passats cinc o 
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sis anys i que, per tant, ge neraran bons bene-
ficis. 

Ara bé, en el moment en que aquests sinistres 
es comencin a produir, i ja hem vist que ara no 
podem saber ni la quantitat ni l’import que tin-
dran, l’asseguradora haurà de fer-ne front amb 
les primes cobrades i no tindrà cap possibilitat 
de modificar-les o de reposar-les (excepte per 
les reposicions de capital), ja que no li podrà 
cobrar al prenedor o a l’assegurat més prima 
pel fet d’haver-se equivocat en la valoració del 
risc. Cal tenir també en compte que, potser, la 
companyia desaparegui no per causa d’aquesta 
assegurança sinó per la seva política general 
de contractació. Que unes pèrdues en altres 
rams, per exemple en automòbils, la portin a la 
fallida. l actualment no hi ha prevista la creació 
de cap ens que garanteixi el pagament dels si-
nistres en cas de fallida de les companyies. La 
CLEA es farà càrrec de la part que li pertoqui 
pels sinistres que ja hagin ocorregut, però mai 
dels sinistres futurs. A més a més, tampoc el 
Consorcio intervindrà com a fons de garantia ja 
que la pròpia Llei el deixa fora. Hem de triar, 
doncs, amb molta cura l’entitat ja que, en cas 
contrari, ens podem trobar que algun prenedor 
demani al mediador la raó per la qual li havia 
aconsellat fer l’assegurança (o obligat, en el 
cas de certes entitats) amb aquella assegura-
dora que ha fet fallida. l el pitjor no és que ho 
demani, potser voldrà que el mediador es faci 
càrrec de l’import del sinistre que ha de pagar 
pel fet d’haver desaparegut la companyia.

Les pòlisses de Responsabilitat Civil dels cor-
redors començaran a actuar. Però, que passarà 
amb els agents? Molt de compte, el cas és greu. 
Ja que ha sortit el tema de les responsabilitats 
civils, ens topem amb un gravíssim problema, 
que ha creat, volent -lo o sense voler, aquesta 
Llei. L’Article 17 parla de la Responsabilitat 
Ci vil dels agents que intervenen en el procés 
d’edificació. Marca els coneguts terminis d’un, 
tres i deu anys segons sigui el tipus de dany 
causat o sofert per l’edifici. La responsabilitat, 
queda clar, afecta a tots els agents de l’edifica-
ció, des del projectista fins al propietari, pas-
sant pel promotor, el constructor, el subminis-
trador de productes, etc. Sembla clar que el que 
hem d’aconsellar com a mediadors és que tots 
aquests agents contractin una assegurança de 
Responsabilitat Civil que els cobreixi. Fàcil? 
Res de res, aquesta contractació, avui per avui, 
és impossible per al cons tructor. La responsabi-
litat del constructor deriva del dany sofert per 

l’obra que ell ha construït i ja sabem que totes 
les pòlisses de RC exclouen el dany a la pròpia 
obra o a l’objecte sobre el que s’està treballant. 
És a dir, la reclamació feta a un contractista o 
constructor pels danys a l’obra que ell ha edifi-
cat no queda coberta per la pòlissa. Ens trobem 
davant el típic cas de Responsabilitat Civil sen-
se cobertura per una assegurança. Entenc que 
com a mediadors hem de, primer, posar en co-
neixement dels nostres assegurats aquest fet 
i, segon, demanar a les companyies que en un 
termini breu de temps treguin al mercat una pò-
lissa (aquesta sí que haurà d’ésser de RC) que 
empari aquestes reclamacions. En cas contrari, 
la Llei potser obligarà als contractistes a deixar 
de treballar per por a les despeses que hauran 
d’assumir en el futur. 

Queden moltes altres incògnites al voltant 
d’aquesta Llei. Per exemple, què passa amb 
les rehabilitacions i reformes? En aquest cas, 
com queden protegides les obres preexistents? 
Quan es considera que es produeix una varia-
ció essencial de la composició general exterior, 
de la volumetria o del conjunt del sistema es-
tructural? La clau és la paraula «essencial», 
però, què s’entén per essencial? 

Podríem continuar per molta i molta estona tro-
bant dubtes i indefinicions a aquesta Llei, però 
com que tampoc sabríem donar les solucions a 
clients, crec que és millor que sigui el futur que 
ens les doni. 

Per acabar voldria re marcar una millora que, 
involuntàriament, aconseguirà aquesta Llei. 
Recordem que l’exposició de motius deia que 
volia millorar la qualitat de la construcció i que 
enlloc de la Llei es deia com aconseguir-la? 
Doncs bé, el que no fa la Llei ho han fet les 
entitats asseguradores en obligar a contractar 
un organisme de control extern que faci el se-
guiment de les obres com a condició sine qua 
non per emetre la pòlissa decennal. Si aquests 
organismes actuen com cal, obligaran els cons-
tructors a millorar clarament el procés d’edifi-
cació i els acabats dels habitatges. 

Qui no es conforma és perquè no vol.
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EI dia 29 de juny d’aquest 2000 es fa pública 
una sentència del Tribunal Constitucional, molt 
important per al sector assegurador en gene-
ral i el ram d’automòbils en particu lar, per la 
qual s’anul·laven uns articles del barem annex 
a la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança 
en la Circulació de Vehicles a Motor. De forma 
immediata apareixen les sabudes declaracions 
de totes les parts implicades mostrant la seva 
satisfacció davant aquesta sentència. Per part 
de les asseguradores aquesta satisfacció es fo-
namentava en el fet que el Tribunal declarava 
com a cons titucional el barem i que, per tant, 
no hi hauria un trasbals important a l’hora de 
calcular reserves o de pagar sinistres. Tenien 
raó d’estar satisfetes? Per respondre a la pre-
gunta serà bo d’estudiar el text de la sentència. 
El Constitucional entra a estudiar el tema arran 
d’un seguit de plantejaments de qüestions d’in-
constitucionalitat presentat per deu jutjats di-
ferents en moments di versos. D’aquestes qües-
tions el Tribunal en declarà extingides dues per 
diferents motius. Quins eren els fonaments que 
presentaven els diferents jutjats per a conside-
rar in constitucional el barem? Bàsicament poc 
més de quatre: 

1r. Un primer motiu consistia en consi derar que 
el barem és contrari al dret a la igualtat que re-
coneix i garanteix l’Article 14 de la Constitució 
Espanyola, ja que estableix una diferència in-
justificada dins l’àmbit de la Responsabilitat Ci-
vil, impedint una individualització del dany i in-
troduint una desigualtat en el context del règim 
general d’aquesta Responsabilitat Civil. Així, 
qui actua negligentment en la circulació de ve-
hicles a motor té Responsabilitat Civil limitada 
per la llei, encara que s’hagués acreditat judi-
cialment que el dany causat era efectivament 
més gran, mentre que qui ho fa en qualsevol 
altre àmbit té, teòricament, una responsabilitat 

il·limitada. Es considera, per tant, que el barem 
discrimina totes les possibles víctimes o perju-
dicats per un accident de circulació, les quals 
només poden veure reparats els seus danys 
personals en la quantia legalment establerta i 
al marge de les seves circumstàncies concre-
tes, mentre que si aquest dany s’hagués produ-
ït en un àmbit diferent (responsabilitat mèdica, 
per animals, construcció…) podien ser indem-
nitzats d’acord amb la singularitat del cas. 

2n. Segons els recurrents s’estableix una clara 
discriminació entre qui sofreix danys en la seva 
persona i qui els sofreix en les seves coses, 
tenint en compte que, en aquest últim cas, no 
s’ha establert cap límit quantitatiu ni cap tipus 
de barem.

3r. El barem vulnera el dret a la vida i a la in-
tegritat física i moral que reconeix l’Article 15 
de la Constitució Espanyola, que estableix un 
sistema de rescabalament basat en el principi 
de restitutio in integrum. Segons els recurrents 
els Tribunals no poden aplicar les regles gene-
rals que regeixen en matèria de Responsabili-
tat Civil, sinó que es veuen obligats a aplicar 
les específiques previsions del barem. Aquesta 
aplicació pot impe dir, en algunes ocasions, la 
plena reparació del dany efectivament causat. 
Així, establint un sistema d’indemnitzacions 
tancades, no sus ceptibles de ser corregides 
en funció de la prova existent en el procés, pot 
succeir que la valoració fixada en la sentència 
no cobreixi la totalitat del dany a la vida o a 
la integritat física. A més a més, s’ha de tenir 
en compte que l’aplicació d’un sistema rígid de 
multiplicadors en el càlcul de les indemnitzaci-
ons pot produir un resultat injust en una doble 
direcció: pot enriquir injustificadament a qui no 
ha sofert cap pèrdua d’ingressos (ja que el fac-
tor corrector per perjudicis econòmics s’aplica 

Sentència del Tribunal
Constitucional sobre el          
barem en cas d’accidents      
de circulació

automàticament a partir d’una ficció legal), o 
bé pot rescabalar deficitàriament a qui els ha 
experimentat i està en condicions de demostrar 
que el seu import és supe rior al que resulta 
d’aplicar aquest sistema de càlcul. 

4t. Fins a l’entrada en vigor de la refor ma de 
la Llei 30/1995 coexistien dos sistemes indem-
nitzadors per a la reparació del dany ocasionat 
per la circulació de vehicles a motor: d’una 
part, un sistema de mínims basat en els límits 
de l’assegurança obligatò ria; d’altra banda; 
un sistema complementari, de subscripció vo-
luntària. La nova Llei confon aquests dos sis-
temes, imposant al jutge l’obligació d’aplicar 
els màxims de cobertura inclosos en el barem, 
sense distingir si es tracta d’indemnitzacions 
fetes a l’assegurança voluntària. A més a més, 
en contraposició a l’obligatorietat de concertar 
una assegurança, la voluntària té la seva arrel 
en la llibertat contractual reconeguda pel Codi 
Civil i en canvi, la Llei 30/1995 barreja els dos 
sistemes indemnitzadors, imposant amb càrrec 
a aquest últim imports tancats d’indemnització, 
tant per dia de lesió com per seqüeles, la qual 
cosa tan sols sembla admissible en relació amb 
l’assegurança obligatòria, que té el seu fona-
ment en un principi de protecció de l’interès 
públic i que funciona com un mecanisme de 
solidaritat forçosa.

5è. Com a conseqüència de tot això, els recur-
rents consideraven que el barem vulnera els 
Articles 24 i 117.3 de la Constitució, els quals 
reconeixen el dret a la tutela judicial efectiva 
i reservem als jutges i tribunals la potestat de 
jutjar. Consideraven que en els casos de res-
ponsabilitat extracontractual no derivada d’un 
accident de circulació, el jutge estaria plena-
ment facultat per establir quins conceptes són 
indemnitzables i en quines quanties, d’acord 
amb el criteri judicial que estableixen els Ar-
ticles 1.101 i següents del Codi Civil. Però, es-
sent d’aplicació vinculant el barem, el jutge tan 
sols podrà aplicar els conceptes i les quanties 
previstos en ell. 

El Tribunal Constitucional rebutja una per una 
totes les qüestions d’incons titucionalitat ba-
sant-se en un seguit de consideracions legals 
que són molt llargues d’enumerar i que entenc, 
són poc interessants per al nostre col·lectiu. En 
realitat les rebutja totes menys una, aquella 
que fa esment a la impossibilitat de rescabalar 
la totalitat del lucre cessant en cas de baixa per 
accident de circulació, és a dir, quan una vícti-

ma pot demostrar que la quantitat que deixa de 
percebre per culpa d’aquesta baixa és superior 
al que li pertoca cobrar d’acord amb el barem. 
Així el Constitucional diu literalment que «la 
configuración normativa de la analizada tabla 
V, referida a la indemnización de las lesiones 
temporales, que la pretensión de las víctimas 
o perjudica dos no pueda ser efectivamente sa
tisfecha en el oportuno proceso, con la consi
guiente vu lneración de su derecho a una tutela 
judicial efectiva».

Ara bé, el tribunal matisa aquest fet dient que 
es vulnera aquest dret únicament quan «las in
demnizaciones tasadas deban ser aplicadas a 
aquellos supuestos en que el daño a las per
sonas, determinante de inca pacidad temporal 
tenga su causa exclusiva en la culpa relevante 
en su caso, judicialmente deducida, imputa
ble al agente cau sante del hecho lesivo»; i, 
en canvi, «cuando se trate de resarcir daños 
ocasionados sin cul pa, es decir; con base en 
Responsabilidad Civil objetivo por riesgo, la 
indemnización por perjuicios económicos, a 
que se re fiere el apartado letra B) de la tabla V 
del anexo (barem), operará como un auténti co 
propio factor de corrección de la denominada 
“indemnización básica (induidos daños mora
les)” del apartado A, conforme a los expresos 
términos dis puestos en la Ley».

Acaba la sentència amb el veredicte següent: 

10. Declarar que son inconstituciona les y nulos, 
en los términos expresa dos en el último funda
mento jurídico de esta Sentencia (és a dir, quan 
la incapacitat temporal tingui la seva causa 
exclusiva en una culpa rellevant judicialment 
declarada), el inciso fi nal y corregida conforme 
a los facto res que expresa la propia tabla del 
apartado c) del criterio segundo (ex plicación 
del sistema), así como el total contenido del 
apartado letra B «factores de corrección», de 
la tabla V, ambos del Anexo que contiene el 
«Sistema para la valoración de los da ños y per
juicios causados a las perso nas en accidentes 
de circulación», de la Ley sobre Responsabili
dad Civil y Segura de Circulación de Vehículos 
a Motor, en la redacción dada a la misma por la 
disposición adicional 8a de la Ley 30/1995, de 8 
de no viembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados. 2°. Desestimar, en todo 
lo demás, las cues tiones de inconstitucionali
dad acumula das. 
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Poden les asseguradores i podem els media-
dors estar contents amb aquesta sentència? 
Per un costat, sí. S’ha acabat el debat so bre 
la constitucionalitat del barem i, per tant, s’ha 
acabat la inseguretat sobre la seva futura apli-
cació i, d’aquesta manera, la valoració de les 
indemnitzacions per mort o per seqüeles han 
estat, són i seran correctes i ajustades a dret. 
Ara bé, què passa amb la valoració dels dies 
de baixa? Fins ara en tots els casos s’aplicava 
el barem amb les correccions que aquest asse-
nyalava i això ens donava la quantia total que 
havia de rebre la víc tima. 

A partir de la sentència del Constitu cional això 
ja no és així. Primer s’haurà de saber si hi ha 
culpa rellevant del causant de l’accident per 
saber si hem d’aplicar el barem o hem de de-

manar una quantia superior, degudament pro-
vada, que correspongui al lucre cessant que la 
víctima ha sofert realment en no poder desen-
volupar la seva activitat habitual. Com que la 
culpabilitat del causant i la quantia real de la 
pèrdua d’ingressos només les pot determinar 
un jutge, em temo que els jutjats tornaran a 
omplir-se de reclamacions ja que, si bé de tan 
sols uns quants accidents de circulació amb 
víctimes es deriven seqüeles, en quasi tots hi 
ha dies de baixa. Això implicarà la lògica di-
latació del temps necessari per a la resolució 
dels casos, dilatació que s’afegirà a la lentitud 
habitual de la justícia. 

El futur ens dirà si el Constitucional ha fet o no 
un favor a les víctimes dels accidents de cir-
culació. 

 

octubre
novembre
desembre

2000
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EI dia 11 d’octubre apareixia al BOE una Reso-
lució de la Direc ción General de Seguros del 
dia 3 d’aquell mes per la qual s’aprovaven les 
noves taules de mortalitat a aplicar a les pòlis-
ses d’assegurances de vida. La data d’entrada 
en vigor d’aquesta obligació va ser el passat 
15 d’octubre. Hem de dir que, per fi, tenim una 
taula de mortalitat confeccionada enterament 
a l’Estat espanyol, ja que, fins ara, les taules 
aplicades eren estrangeres (normalment suïs-
ses) que reflectien perfectament la realitat de 
la natalitat o mortalitat dels seus països però 
no la d’Espanya. 

No era la primera vegada que es feia o 
s’intentava fer una taula amb estadístiques 
de l’Estat espanyol. L’any 1960 es varen con-
feccionar amb dades de l’Instituto Nacional de 
Estadística  les taules «M.E.1960 VARONES» 
i «M.E.1960 MUJERES» (1960, mortalidad es
pañola varones o mujeres) que en realitat no es 
varen aplicar mai.

 Posteriorment es varen voler confec cionar 
unes noves taules per a homes i dones que hau-
rien d’haver portat respectivament els noms de 
FF i CP que, per si algú no se n’ha adonat, no 
tenien res a veure ni amb aparells de vídeo (no 
existien) ni amb el codi pos tal (tampoc existia) 
sinó que, plens de fervor patriòtic, els autors 
volien anomenar-les Francisco Franco i Car men 
Polo (sense comentaris). 

No havent arribat a bon port una ini ciativa tan 
patriòtica (suposo que per culpa del consabut 
conturbernio judeo maçònic, que no podia su-
portar que els espanyols fossin portadors de 
valors eterns i reserva espiritual d’occident) les 
entitats asseguradores han hagut de confor-
mar-se amb taules com les GKM i GKF suïsses, 
acceptades fins i tot per la nostra benvolguda 

DGS. Per què no hem tingut taules espanyoles 
o catalanes? Són tan difícils de confeccionar? 
Per respondre a aquestes preguntes anem a 
veure què són en realitat i com es confeccionen 
aquestes taules. 

Una taula de mortalitat vol reflectir en primer 
lloc la possibilitat que té una persona d’una 
determinada edat de morir durant l’any, ac-
tualment es re presenta per la lletra q a la que 
s’apliquen els subíndexs x o y que assenyalen, 
respectivament, l’edat actual d’un home o 
d’una dona. Com es pot conèixer aquesta pro-
babilitat de mort? El principi teòric és molt fà-
cil. S’agafen totes les perso nes nascudes en un 
any, per exemple el 2000, i es fa el seguiment 
per saber quantes han mort l’any 2001, quantes 
el 2002 i així successivament. Aquest mètode, 
com es pot veure, és poc pràctic, ja que hauríem 
d’esperar fins a l’any de la mort de l’últim dels 
nascuts el 2000 per poder confeccionar la taula 
i, quan la tinguéssim acabada, hauria passat 
tant de temps que ja no tindria cap validesa. 

Quin mètode s’utilitza a la pràctica? Es pren 
l’estadística de mortalitat d’un any, i es com-
prova quantes persones han mort durant el seu 
primer any de vida, quantes el segon, quantes 
el tercer i així successivament. Això es repeteix 
per un determinat nombre d’anys consecutius, 
generalment quatre o cinc. D’aquesta manera, 
evitem que els resultats siguin incorrectes, ja 
que es podria donar el cas que haguéssim pres 
un any amb una mortalitat excepcional (alta o 
baixa) per confeccionar la taula. Prenent quatre 
o cinc anys tenim uns resultats molt més fiables 
ja que els anys bons i dolents s’anul·len entre 
ells. També és lògic que s’agafi una mostra de 
població suficientment gran, ja que si agafés-
sim únicament l’estadística de mortalitat d’una 
ciutat o d’una província estaríem reflectint el 

Una taula de mortalitat       
espanyola
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que passa en aquell lloc concret però no po-
dríem extrapolar-lo a d’altres llocs. És per això 
que, normalment, es pren l’estadística d’un 
estat com Espanya, França, etc. Tampoc seria 
correcte agafar una mostra massa àmplia, per 
exemple, la Unió Eu ropea, ja que les diferències 
entre estats són molt importants. Normalment 
vivim més els mediterranis que els nòrdics. 
Una vegada tenim les dades estadístiques dels 
anys estudiats, perquè siguin coherents s’ha 
d’ajustar utilitzant alguna fórmula actuarial, la 
de Makeham o qualsevol altra que considerem 
adient. Aquest ajustament pretén aprovar el 
més possible la taula obtinguda a la que hau-
ríem obtingut utilitzant el sis tema de seguir la 
població nascuda en un any determinat. 

Una vegada confeccionada la taula, com 
s’aplica a les pòlisses de vida? Partint de la 
possibilitat de mort d’una persona en un any 
s’obtenen els anomenats valors de commuta-
ció, calculats amb un determinat tipus d’interès. 
Mitjançant la fórmula adient per a cada tipus 
d’assegurança de vida (per a cas de mort, per 
a cas de vida, mixtes, etc.) obtenim la prima de 
risc, sobre la que s’aplicaran els recàrrecs co-
rresponents (de gestió interna, de seguretat, de 
gestió externa, etc.) per a obtenir la prima neta 
de l’assegurança. Són molt diferents la taula 
actual i l’anterior, és a dir, la GKM95? 

Fem una comparació de les dues:

Podem comprovar com la possibilitat de mort 
d’un home és sensiblement inferior en la nova 
taula. Què vol dir això? En primer lloc que les 
primes de les pòlisses per a cas de mort han 
d’ésser inferiors, sobretot per a períodes curts 
(anuals renovables, fixes a cinc o deu anys, etc.). 
En canvi, les pòlisses per a cas de vida (jubilació, 
primes úniques, etc.) han de garantir un capital 
inferior, ja que la possibilitat de supervivència ha 

augmentat i, per tant, les asseguradores tenen 
un risc major d’haver de pagar la quantitat asse-
gurada al venciment de la pòlissa. Les xifres que 
apareixen a la nova taula per fer la comparació 
són les corresponents a les que, segons el De-
cret, hauran d’aplicar les asseguradores per al 
càlcul de les primes de nova producció. Però el 
mateix Decret assenyala una altra taula per al 
càlcul de les primes de carte ra, donant un termi-
ni per a la seva aplicació total de tretze anys a 
comptar des de l’1 de gener del 2001. És a dir, les 
noves taules no afecten sols a la nova producció 
sinó també a la cartera de pòlisses en vigor. 

Haurem d’estar molt atents a partir d’ara per 
evitar que les asseguradores s’aprofitin de la 
circumstància i intentin modificar els capitals 
garantits de for ma unilateral, excusant-se amb 
la nova taula de mortalitat. 

 
  

 x PERM2000·qx GKM95·qx x PERM2000·qx GKM95·qx

 15 0,0003620 0,0015785 60 0,0082200 0,0115521
 20 0,0009760 0,0015503 65 0,0130300 0,0180706
 25 0,0011700 0,0013574 70 0,0199780 0,0313714
 30 0,0012650 0,0012995 75 0,0334500 0,0534163
 35 0,0012220 0,0014451 80 0,0535380 0,0842053
 40 0,0014760 0,0018694 85 0,0833050 0,1237686
 45 0,0020660 0,0027107 90 0,1305970 0,1720160
 50 0,0032810 0,0043087 95 0,2000790 0,2290375
 55 0,0054450 0,0071294 100 0,2929110 0,2948032

gener
febrer
març
2001
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El dia 13 de gener d’aquest 2001 el BOE publicà 
el Reial Decret 7/ 2001, de 12 de gener, pel qual 
s’aprovava el Reglamento sobre la Responsa-
bilidad Civil y el seguro en la circulación de ve-
hículos a motor.

 Aquest nou reglament venia, teòricament, a 
omplir unes mancances a la llei i el que ha fet, 
en realitat, és crear nous problemes i dubtes. 
Repassar quins són aquests nous dubtes és el 
que volem fer en aquest Butlletí.

1. Impossibilitat dels corre dors de lliurar 
sol·licituds 

El punt 1 de l’Article 20 diu lite ralment que «la 
solicitud del seguro de suscripción obligato ria, 
a partir del momento en que esté diligencia-
da por la entidad aseguradora, o agente 
de esta, produce el efecto de la cobertura del 
riesgo. Se entenderá que esta diligen ciada con
tando que se entregue al solicitante copia de la 
solici tud sellada por la entidad aseguradora 
o por el agente de la misma» (les negretes són 
meves). D’aquest redactat es desprèn clarament 
que els únics autorit zats a emetre sol·licituds và-
lides són les companyies i els seus agents, però 
no els corredors. Es tracta, una vegada més, 
de desconeixement per part del legislador que 
existeixen dues figures diferenciades de media-
dors (englobant, d’aquesta manera, dins del nom 
agents a agents i corredors). O realment volien 
evitar que els corredors lliurin sol·licituds? Sigui 
com sigui, amb aquest redactat els corredors ja 
no poden lliurar sol·licituds vàlides.

 Quina solució hi ha? Negociar amb les com-
panyies assegura dores que lliurin als corredors 
sol·licituds segellades (no cal que estiguin sig-
nades). Solució aparentment senzilla però que 
tots saben de quasi impossible compliment ja 

que les asseguradores estan elimi nant les sol·li-
cituds d’automò bils, canviant-les per docu ments 
amb noms cada vegada més estranys.

 2. Terminis de validesa de la sol·licitud 
D’acord amb el que assenyala l’esmentat Article 
20, la sol·lici tud produeix els efectes de cobertu-
ra de risc durant quin ze dies.

 D’entrada, recordem que abans la cobertura era 
de vint dies, amb la qual cosa ja ens han retallat 
cinc dies. Però això no queda així. L’assegurador 
té deu dies comptats des del moment en què 
s’ha diligenciat la sol· licitud per acceptar-la o 
refusar-la. Si la refusa ho haurà de fer «mediante 
escrito dirigida al tomador por cualquier medio 
que asegure la constancia de su recepción, es
pecificando las causas». El mitjà pot ésser qual-
sevol (carta certificada, fax, correu electrònic, 
etc.), ara bé, si tenim en compte l’extraor dinària 
velocitat del nostre ser vei de correus, què pas-
sarà si el prenedor rep l’escrit de refús més tard 
del termini marcat pel reglament? Però els pro-
blemes tampoc acaben així. Aquest Article 20 
continua dient que «diligencia da la solicitud y 
transcurrido el plazo de diez días, el asegu rador 
deberá remitir la póliza de seguro en un plazo 
de diez días». Coneguda la rapidesa de totes 
les asseguradores a l’hora d’e metre pòlisses (o 
suplements, o qualsevol altre document), seran 
suficients aquests nous deu dies? I si no ho són, 
què passarà un cop acabat el termi ni de vint dies 
(deu per al refús i deu per a l’emissió)? He dit vint 
dies? Si el reglament diu que el termini màxim 
de validesa de la sol·licitud és de quinze dies, 
com és que dóna un màxim de vint dies per a que 
el prenedor rebi la pòlissa? O algú no sap sumar 
o a mi no em quadren els números. Què passarà 
amb aquests cinc dies sense cobertura?

El nou reglament de la Llei   
sobre la responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació 
de vehicles a motor
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3. Definició de vehicle a motor 
El punt 1 de l’Article 2 defineix com a vehicle a 
motor i, per tant, obligat a assegurar-se «todo 
vehículo, especial o no. Idóneo para circular por 
la superflcie terrestre e impulsada por motor, in
cluidos los ciclomotores, así como los remolques 
y semirre molques, estén o no engancha dos» 
aclarint a continuació que no quedaran inclosos 
«los ferro cal’rifes, tranvías y otros que cir culen 
por vías que les sean pro pias» ni «los vehículos 
a motor eléctricos que por concepción, destino o 
finalidad tengan la consideración de juguetes». 
Amb aquesta definició queda clar que els petits 
cotxes teledi rigits impulsats per un motor de 
benzina també hauran d’asse gurar-se.

4. Conducció sota la influèn cia d’alcohol o 
drogues 

El punt 4 de l’Article 9 diu lite ralment que que-
daran exclosos de l’assegurança obligatòria els 
danys que hagin estats causats «por la conduc
ción bajo la influencia de bebidas alcohóli cas o 
de drogas tóxicas, estupe facientes o sustancias 
psicotró picas. Esta excepción no será opo-
nible al perjudica do» (la negreta és meva). Si 
aquesta exclusió no es pot oposar al perjudicat, 
a qui es pot oposar?

5. Sinistre provocat per un cap tractor i el 
seu remolc 

Fins a l’aprovació d’aquest Reglament, quan 
un sinistre era causat per un tractor i el seu 
remolc podien presentar-se problemes si les 
assegurances obligatòries estaven contracta-
des amb dues entitats diferents. A partir d’ara 
cada assegurado ra es farà càrrec de les conse-
quències econòmiques del sinistre «de confor
midad con lo pactado en los posihles acuer dos 
entre aseguradoras o, en su delecto, en propor
ción a la cuantía de la prima anual de riesgo que 
corresponda a cada vehículo designado en la 

póliza de seguro suscrita» (les negretes són 
meves). El designat és el vehicle o el preu (prima) 
de l’assegurança? Si no és la prima la designa-
da a la pòlissa, d’on s’haurà de treu re la prima 
de risc: de tot el rebut? només de la prima de 
l’obligatòria? la prima ha ser amb o sense bo-
nificació? 

6. Responsabilitat del pro pietari

D’acord amb el punt 3 de l’Arti cle 1, «el propie
tario no con ductor de un vehículo sin el seguro 
de suscripción obligato ria responderá civilmente 
con el conductor del mismo de los daños a las 
personas y en los bienes ocasionados por éste».

Ara bé, què passarà quan un dels dos (propie-
tari o conduc tor) sigui insolvent, s’haurà de fer 
càrrec solidàriament de tots els danys o només 
d’una part? I si així fos, de quina part?

7. Utilització del vehicle per a cometre de·
lictes.

El punt 3 de l’Article 3 assenya la que no serà 
considerat un fet de la circulació i, per tant, no 
quedarà emparat per l’assegu rança obligatòria 
«la utilización de un vehículo a motor como ins-
trumento de la comisión de delitos dolosos 
contra las personas y los bienes» (la negre ta és 
meva).

Què significa «instrumento»? Es considerarà que 
el vehicle és instrument quan els malfactors va-
gin amb ell a cometre el delicte? O serà instru-
ment úni cament quan s’utilitzi el vehicle per co-
metre’l, és a dir, per exemple, llançant-lo contra 
la vitrina d’un establiment per poder-hi entrar? 
No són els únics dubtes que plan teja aquest 
Reglament, però crec que són suficientment 
importants perquè algú pensi com aclarir-los. 
Esperem que sigui així. 
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A. Després d’un sinistre 

Els membres del Col·legi de Mediadors d’Asse-
gurances Titu lats de Girona saben perfecta ment 
que la clàusula que figura a les pòlisses, segons 
la qual l’asse guradora pot anul·lar la pòlissa 
després d’un sinistre és lesiva per al prenedor i, 
per tant, nul·la. Així ens ho confirmà la Dirección 
General de Seguros en una con testa al nostre 
Col·legi. 

Així que, d’entrada, hem de dir que en aquest 
cas mai serà nul·la una pòlissa d’assegurança. 
Ara bé, l’Article 4 de la Llei 50/1980, la cone-
guda Llei de Contracte d’Assegurança, diu tex-
tualment: 

«El contrato de seguro será nulo, salvo en los ca
sos previstos por la Ley, si en el momento de su 
con clusión no existía el riesgo o había ocurrido 
el siniestro». 

En un principi, semblaria que en parlar del mo
mento de su con clusión voldria dir que aquest 
article només es pot aplicar en el mo ment de 
contractar l’assegurança. En realitat això no és 
així. De fet, l’Article s’ha d’aplicar a tota la vida 
de la pòlissa ja que, en cas contrari, ens trobarí-
em amb la in congruència que quan es contrac ta 
una pòlissa no es pot assegurar una cosa que no 
existeix i, en canvi, si la pòlissa ja té un temps, 
no hi ha problema per assegurar coses inexis-
tents. Aquesta inter pretació ve també corrobo-
rada per la pràctica asseguradora al llarg de la 
història. 

D’aquesta manera, què passa quan un objecte 
ha sofert un sinistre i desapareix? Molt fàcil, la 
pòlissa és nul·la pel que fa a la cobertura d’a-
quest objecte. Posem alguns exemples: 

1. Un incendi destrueix totalment un edifici. En 
aquest cas la pòlissa és nul·la a partir d’a quest 
moment, és a dir, si l’e difici es reconstrueix s’ha 
de contractar una pòlissa nova. 

2. Roben diferents objectes d’una llar. En aquest 
cas la pòlissa és nul·la a partir d’aquest moment 
per als objectes que han desa paregut, és a dir, 
no queda a nul·lada en la seva totalitat. En la 
pràctica s’ha de considerar que el capital asse-
gurat s’ha reduït en el valor que tenien els ob-
jectes assegurats. Què passa si es produeix un 
nou robatori? Doncs que per calcular la possible 
regla pro porcional s’haurà de dividir el nou ca-
pital assegurat (capital anterior menys el valor 
dels objectes robats) pel valor real dels objectes 
existents abans del sinistre. D’aquesta manera, 
si s’han re posat els objectes després del primer 
sinistre, ens trobarem amb una infrassegurança 
en indemnitzar el segon sinistre i, si l’objecte 
reposat és del mateix tipus i estava declarat a 
la pòlissa, sense cobertura. Com evitar-ho? Molt 
fàcil, quan es reposin els objectes desapareguts 
s’ha de fer repo sició de prima per a tornar-los a 
assegurar. 

3. Es fa malbé una màquina en un sinistre i es 
repara. En aquest cas no es produeix la desapa-
rició de l’objecte i, per tant, la pòlissa no que-
da anul·lada. Ara bé, l’Article 27 de la Llei de 
Contracte d’Assegurança ens diu que «la suma 
asegurada representa el límite máximo de la in
demnización a pagar por el asegurador en cada 
sinies tro». 

Això vol dir que el màxim que haurà de pagar 
l’asseguradora per a la reparació de l’objecte és 
el seu valor abans del sinistre. 

No cal dir que l’aplicació d’a quest Article de la 
Llei ha fet córrer més rius de tinta i a des fermat 
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més discussions que les actuacions d’alguns 
equips de futbol. Per aclarir conceptes, hem d’in-
sistir en la diferència que existeix entre un sinis-
tre de danys propis (d’automòbils o de qualsevol 
al tre risc) i un sinistre de Responsabilitat Civil. 

En el primer cas l’asseguradora no més pot pagar 
la reparació quan aquesta reparació sigui infe-
rior al valor de l’objecte reparat. La forma de cal-
cular aquest valor, òbvia ment, serà la que figuri 
a la pòlis sa: valor real, valor de nou o valor de 
reposició. En el cas de la Responsabilitat Civil, el 
perjudicat té el dret a que li dei xin l’objecte tal 
com es trobava en el moment anterior al sinistre. 

En aquest cas el límit de la indemnit zació no vin-
drà donat pel valor de l’objecte sinó per l’import 
màxim assegurat a la pòlissa. Fins a aquest im-
port pagarà l’asseguradora, la resta del dany la 
pagarà el respon sable del sinistre. 

Fins aquí hem vist que si desapa reix l’objecte 
assegurat la pòlissa és nul·la. Ara bé, què passa 
amb la part de prima pagada i no con sumida? 

No sortirem del que ens diu la Llei de Contrac-
te d’Assegurança per veure què passa. L’Article 
13 de la llei diu que «el tomador del seguro o el 
asegura do podrán, durante el curso del contrato, 
poner en conocimiento del asegurador todas las 
circuns tancias que disminuyan el riesgo y sean 
de tal naturaleza que si hubieran sido conoci
das por éste en el momento de la perfección del 
contrato, lo habría concluido en condiciones más 
favorables». 

Lògicament, una de les causes de disminució del 
risc és la disminu ció dels valors existents i, per 
tant, dels capitals assegurats. Quan això passa, 
és a dir, quan el prenedor comunica a l’asse-
guradora que el risc és inferior, aquesta ha de 
tornar la prima cobrada del període que va des 
del moment de comunicar-ho al de venciment de 
la pòlissa? 

Això ens ho aclareix el segon paràgraf d’aquest 
mateix Article 13, que diu que «en tal caso, al fi
nalizar el período en curso cubierto por la prima, 
deberá reducirse el importe de la prima futura en 
la proporción corres pondiente». 

És a dir, és la prima del període següent la que 
s’ha de reduir, no l’anterior la que s’ha de retor-
nar, excepte en el cas que aquesta reducció no 
es faci; si així fos, el prenedor tindrà dret a la 
«resolu ción del contrato y a la devolu ción de la 

diferencia entre la prima satisfecha y la que le 
hubiera correspondido pagar, desde el momento 
de la puesta en conocimiento de la disminución 
del riesgo». 

Com afecta aquest Article als tres casos que 
hem vist abans? 

l. Desaparició total de l’objecte de l’asseguran-
ça. En aquest cas la disminució del risc és total, 
per la qual cosa la prima del període següent 
serà zero, però no s’ha de retornar res al prene-
dor o a l’assegurat. Això coincideix amb la teoria 
general asseguradora. La pri ma serveix per pa-
gar la cober tura del possible sinistre (és el preu 
de l’assegurança). Si es produeix el sinistre, la 
prima ha complert la seva funció i, per tant, s’ha 
consumit. 

2. Desaparició parcial de l’objec te de l’assegu-
rança. En aquest cas la disminució del risc no 
és total, per la qual cosa la prima del període 
següent s’haurà de reduir en funció de com que-
din els nous capitals, però tampoc en aquest cas 
s’ha de retornar res al prene dor o a l’assegurat. 
Què passa si l’asseguradora no redueix la prima 
següent i el prenedor no exercita el seu dret 
d’anul·lar la pòlissa? En aquest cas s’entendria 
que ambdues parts consideren que el risc torna 
a ésser el mateix que exis tia abans del sinistre i, 
per tant, els capitals assegurats tornarien a ser 
els que hi havia. 

3. En el cas de reparació no es produeix la des-
aparició de l’objecte i, per tant, no hi ha dismi-
nució del risc. 

Per acabar amb aquest primer apartat, posarem 
l’exemple més comú, el de l’automòbil. 

1. Un vehicle emparat per danys propis té un ac-
cident, essent els seus desperfectes tan greus 
que es considera sinistre total. En aquest cas 
la pòlissa queda anul·lada i, si el prenedor ad-
quireix un nou vehicle haurà de contractar una 
nova asse gurança, sense tenir dret a cap retorn 
de prima. 

2. Roben un disc compacte d’un vehicle. En 
aquest cas, si es compra un nou aparell i vol que 
estigui assegurat haurà de reposar prima. 

3. Un vehicle emparat per danys propis té un ac-
cident, repa rant-se els desperfectes. En aquest 
cas la reparació es pagarà amb el límit del valor 
del vehicle, no tenint cap repercussió per a la 
pòlissa. 
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B. En cas de venda o traspàs de l’objecte 
assegurat

Fins ara, hem vist que el prene dor o l’assegurat 
perdien la possessió del o dels objectes desapa-
reguts com a conseqüència d’un sinistre i que, 
per tant, la pòlissa quedava total ment o parcial-
ment anul·lada. Ara bé, existeix un altre cas en 
què el prenedor o l’assegurat perden la posses-
sió d’un objec te: quan el transmeten, ja sigui a 
títol onerós o lucratiu. Com queda la pòlissa en 
aquests casos? La resposta és fàcil, queda anul-
lada per al prenedor. Però, si bé en el cas del 
sinistre l’objecte desapareixia totalment i, quasi 
sempre, definitivament; en el cas de la transmis-
sió, l’ob jecte no desapareix. Per això la Llei de 
Contracte d’Assegurança dóna a aquest cas un 
tracte diferent. Així, l’Article 34 diu textualment 
que «En caso de transmisión del objeto asegura
do, el adqui rente se subroga en el momento de la 
enajenación en los dere chos y obligaciones que 
corres pondían en el contrato del seguro al ante
rior titular». És a dir, l’assegurança passa al nou 
posseïdor de l’objecte assegu rat. Hi ha també 
un punt important en aquest Article que moltes 
vegades passa desapercebut. Hem vist que qui 
adquireix el bé es subroga en els drets i obliga-
cions que corresponien a l’anterior titular del bé. 
Els drets són clars: mantenir les condicions de 
cobertura que tenia la pòlissa. La dificultat apa-
reix quan par lem de les obligacions. Per un cos-
tat, el nou titular tindrà totes les assenyalades 
per la Llei i el contracte: deure d’informació a 
l’assegurador, deure de comunicació del sinis tre, 
etc. Hi ha un altre deure que inicialment sembla-
ria no massa important, el qual pot tenir greus 
implicacions per a l’adquiridor. L’últim paràgraf 
d’aquest Article diu textualment que «serán soli
dariamente responsables del pago de las primas 
vencidas en el momento de la transmisión el ad

quirente y el anterior titular o, en caso de que 
éste hubiera fallecido, sus herederas».

És a dir, el nou propietari es fa solidàriament 
responsable de les primes vençudes i no paga-
des per l’anterior posseïdor del bé. Això per a la 
transmissió d’objectes de poc valor no té massa 
incidència puix que la prima serà petita: Però si 
parlem de la transmissió d’una indústria o d’un 
habitatge de gran valor? Deixarà escapar l’asse-
guradora la possibilitat de cobrar les primes pen-
dents? No oblidem que en aquest cas les primes 
seran importants i la Llei parla de responsabilitat 
solidà ria del nou propietari. 

Continuem endavant. Què passa si a l’assegura-
dor no li agrada o no vol emparar al nou posse-
ïdor de l’objecte? Això ens ho aclareix l’Article 
35, que diu que «el asegurador podrá res cindir el 
contrato dentro de los quince días siguientes a 
aquel en que tenga conocimiento de la transmi
sión verificada… El asegurador deberá restituir 
la parte de la prima que corres ponda a períodos 
de seguro, por los que, como consecuencia de la 
rescisión, no haya soportado el riesgo».

Com podem veure, en aquesta ocasió l’assegu-
rador vindrà obligat a tornar la prima del període 
en el qual no ha cobert el risc. Retornar la prima 
a qui? Al nou o a l’antic propietari? La Llei no 
ho diu explícitament, però, si tenim en compte 
el que asse nyala l’Article 34, és a dir, que el nou 
posseïdor es subroga en  els drets i obligacions 
de l’ante rior, és lògic que el dret a per cebre el re-
torn sigui seu. Però també es pot donar el cas en 
el qual sigui el nou posseï dor de l’objecte qui no 
vulgui estar assegurat. El mateix Article 35 regu-
la la situació de l’asse gurança quan diu que «el 
adquiriente de cosa asegurada también puede 
rescindir el con trato si lo comunica por escrito al 
asegurador en el plazo de quince días, contados 
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desde que conoció la existencia del contrato. En 
este caso, el asegu rador adquiere el derecho a 
la prima correspondiente al perío do que hubiera 
comenzado a correr cuando se produce la resci
sión». És a dir, el nou propietari que refusi l’as-
segurança no tindrà dret al retorn de la prima 
corres ponent. Com en l’apartat anterior, anem a 
posar l’exemple més habitual, l’automòbil. Quan 
un vehicle es transmet a un altre, l’assegurança 
passa al nou posseïdor i, per tant, l’antic ha de 
contractar una nova asse gurança si es compra 
un nou vehicle. Què passa si l’assegurador no vol 
emparar el nou propietari? Li comunicarà per es-
crit la seva decisió i procedirà a retornar-li la pri-
ma, d’acord amb el que hem vist anteriorment?

Significa això que l’assegurado ra deixa sense 
cobertura al nou posseïdor del vehicle des del 
moment que li comunica la res cissió del contrac-
te? En realitat no és així, ja que l’Article 35 diu 
clarament que l’asseguradora queda obligada 
durant el termi ni d’un mes a comptar des del mo-
ment en què ha efectuat la notificació d’aquesta 

rescissió del contracte. Si el que refusa con-
tinuar amb l’assegurança és el nou propie tari 
del vehicle, l’asseguradora no està obligada a 
efectuar cap retorn de prima. Queda clar, doncs, 
que quan un assegurat es canvia el cotxe no té 
cap dret a que l’assegura dora li retorni la prima 
no con sumida. En tot cas aquest dret el tindrà 
el nou propietari del vehicle. D’aquesta manera, 
segons la Llei, si l’asseguradora vol tornar prima 
a l’anterior propietari, primer haurà de rebutjar 
la cobertura del nou propietari i, després, re-
bre d’aquest la renúncia al seu dret a percebre 
aquest retorn de prima. Aquesta, evidentment, 
no és la pràctica habitual.

Algun dia, però, el fet de no seguir la Llei pot 
comportar problemes per a les asseguradores i 
per als asse gurats que es canviïn de vehi cle. 
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Des de la publicació del Real Decreto 7/2001, 
que aprovava el «Reglamento sobre la 
Responsabilidad Civil y segura en la circulación 
de vehículos a motor», l’assessoria tècnica del 
nostre Col·legi ha rebut una gran quantitat de 
consultes sobre l’obligació d’as segurar certs 
vehicles. 

Aprofitant aquest Butlletí vol dria aclarir els 
dubtes expres sats pels consultants, deixant, 
però, molt clar que aquestes són opinions 
particulars i que, fins no tenir jurisprudència 
sobre el cas, no sabrem exacta ment la posició 
dels jutjats al respecte. 

Dividirem aquest escrit en dos apartats. En el 
primer veurem què són els fets de la circulació 
assegurables i en el segon quins són els vehicles 
a motor assegu rables. D’aquests dos apartats 
traurem les conclusions finals. 

A. Fets de la circulació 
El reglament assenyala que s’ha d’assegurar la 
conducció dels vehicles que circulin pels llocs 
següents: garatges i aparcaments, vies i terrenys 
aptes per la circulació, siguin públics o privats, 
urbans o interurbans, I vies i terrenys d’ús comú.

Què considerarem com a garat ge o aparcament? 
Crec que queda clar que són aquells llocs on 
es pot deixar un cotxe parat: carrers de les 
poblacions, pàrquings públics i privats, ja siguin 
de comunitats de veïns, de cases particulars o de 
recin tes comercials i industrials, i altres llocs on 
es pugui dei xar un vehicle. 

Fixem-nos que el reglament no diu que hagin 
d’ésser llocs habilitats o on estigui permès 
aparcar, és suficient que es pugui deixar un 
vehicle perquè el lloc tingui la consideració 
d’aparcament. 

Tampoc és molt difícil definir vies i terrenys 
aptes per a la cir culació. Ho serà qualsevol 
lloc per on pugui passar un vehicle, qualsevol 
tipus de vehicle, ja que l’única condició és que 
siguin aptes per a la circulació, per exemple: 
carreteres, camins, boscos, camps, ports, 
recintes industrials, etc. 

Com en el cas anterior, el regla ment no diu que 
hagin d’ésser llocs habilitats o on estigui permès 
circular, és suficient que pugui passar un vehicle 
perquè el lloc tingui la conside ració de via o 
terreny. 

El que no es veu gens clar és el perquè una 
vegada definida de forma tan àmplia els llocs 
per on circulen els vehicles, el legislador afegeix 
«altres llocs d’ús comú, encara que no siguin 
aptes per a la circulació».

Quins llocs poden ser aquests si en les dues 
definicions ante riors entren tots els punts de la 
terra excepte, potser, el pic de l’Everest? 

El que si queden clars són aquells fets de la 
circulació que no han de quedar emparats per 
l’assegurança:

 · les proves esportives en cir cuits específicament 
destinats o habilitats per a la realitza ció 
d’aquestes proves 

· la realització de feines indus trials o agrícoles 
per vehicles especialment destinats a aquestes 
feines, sempre i quan no circulin pels llocs abans 
esmentats 

· la utilització del vehicle com instrument per a 
cometre un delicte contra les persones els béns 

Obligació d’assegurar          
cert tipus de vehicles
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B. Vehicles a motor 
Per començar, és millor repro duir textualment 
allò que diu l’article segon del reglament: «Tienen 
la consideración de vehículos a motor, todo 
vehícu lo, especial o no, idóneo para circular por 
la superficie terrestre e impulsado por motor, in
cluidos los ciclomotores, así co mo los remolques 
y semirremol ques, estén o no enganchados, con 
exclusión de los ferrocarri les, tranvías y otros 
que circulen por vías que les sean propias». 

El punt 2 d’aquest mateix Arti cle continua: 
«No se encontrarán incluidos los vehículos a 
motor eléctricos que por concepción, destino o 
finalidad tengan la considera ción de juguetes, 
en los térmi nos definidos y con los requisi
tos establecidos en el Artículo 1.1 del Real 
Decreto 880/1990, de 29 de junio, sobre normas 
de seguridad de los juguetes, y normativa 
concordante y de desarrollo». 

És a dir, han d’assegurar-se tots els vehicles 
aptes per a la cir culació sobre la terra, excepte: 
ferrocarrils, tramvies, vehicles sobre carrils i 
joguines elèctriques.

C. Conclusions 
D’acord amb els dos punts anteriors, anem a 
veure si exis teix obligació d’assegurar-se per als 
vehicles següents: 

1. Turismes, furgonetes camions 
Sempre, ja que és pràctica ment impossible 
que en un moment o en un altre no circu lin per 
alguna via o terreny apta per a la circulació o per 
un aparcament. 

2. Maquinària autopropulsa da de 
construcció i obres públiques 
Sempre, ja que circulen per terrenys o vies 
aptes per a la circulació i, generalment, junt a 
d’altres vehicles 

3. Carrosses per a les desfi lades 
Sempre, ja que circulen per terrenys o vies 
aptes per a la circulació. 

4. Carretons autopropulsats 
Sí, si circulen per vies o ter renys aptes per a la 
circulació o per aparcaments. És a dir, en aquells 
casos en què surten fora dels edificis industrials 
per a efectuar la càrrega, descàrre ga o transport 
de materials o objectes. 

No, si únicament circulen per dins de recintes 
industrials tan cats, realitzant feines industrials. 

5. Tractors agrícoles 
Sí, si circulen per vies o terrenys aptes per a la 
circu lació o per aparcaments No, si únicament 
circulen per camps o terrenys agrícoles rea-
litzant feines agrícoles 

6. Carretons de camps de golf 
Sempre, ja que es mouen per terrenys aptes per 
a la circu lació (lògicament, si no fossin aptes no 
podrien circular). 

7. Tallagespes autopropulsa des 
Sempre, ja que es mouen per terrenys aptes per 
a la circu lació. 

8. Cadires de rodes autopro pulsades 
No, d’acord amb el que assen yala l’Article 2, 
punt 2 del Regla ment. 

9. Patinets elèctrics 
Sí, si no tenen la consideració de joguines. 

10. Cotxes de xoc de fires 
Sí, si no tenen la consideració de joguines. 

Quedi clar que aquesta no vol ésser una relació 
exhaustiva, segur que hi ha altres vehicles 
que no han estat esmentats i que també han 
d’assegurar-se. També ha de quedar clar que 
l’obligació d’assegurar-se es re fereix a la 
circulació d’aquests vehicles. Si treballen estant 
atu rats i ocasionen danys a tercers, aquests 
danys hauran de quedar emparats per una 
pòlissa de Res ponsabilitat Civil específica que 
empari el treball que realitzin. 
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La nostra legislació en matèria d’asse gurances 
deixa l’activitat assegura dora en mans de quatre 
tipus dife rents d’entitats: les societats anòni-
mes, les mútues i cooperatives a prima fixa, les 
mútues i cooperatives a prima variable i les mu-
tualitats de previsió social.

A continuació intentarem veure les caracterís-
tiques de cada una de elles, recordant que, tal 
com defineix l’Article 11 de la Llei 30/1995, d’Or-
denació i Supervisió de les Assegurances Priva-
des, el seu objecte social serà exclusivament la 
pràctica de les opera cions d’assegurança. 

A. Les societats anònimes
Ni la Llei 30/1995 ni el seu Reglament definei-
xen aquest tipus d’entitat. D’aquesta manera 
ens haurem de regir pel que diu el «Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas». D’acord amb aquest 
text, les societats anònimes hauran de tenir ca-
ràcter mer cantil (Article 3), tenint el seu capital 
dividit en accions i es trobarà constituït per les 
aportacions dels socis, els quals no respondran 
personalment dels deu tes socials (Article 1). Ara 
bé, si els accionistes no són res ponsables, qui ho 
és? La resposta ens ve donada per l’Article 133 
que ens diu literalment: 

«Los administradores responderán frente a la 
sociedad, frente a los accio nistas y frente a los 
acreedores socia les del daño que causen por ac
tos con trarios a la Ley o a los estatutos o por 
los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo. 

1. Responderán solidariamente todos los miem
bros del órgano de adminis tración que realizó 
el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los 
que prue ben que, no habiendo intervenido en su 

adopción y ejecución, desconocí an su existencia 
o conociéndola hicieron todo lo conveniente para 
evitar el daño o, al menos, se opusie ran expre
samente a aquel. 

2. En ningún caso exonerará de res ponsabilidad 
la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo 
haya sido adoptado, autorizado o ratificado por 
la junta General.» 

Hi ha alguna diferència entre una socie tat nor-
mal i una societat asseguradora? Evidentment sí, 
ja que l’activitat d’a questes últimes està regula-
da per la ja esmentada Llei 30/1995. 

B. Les mútues i cooperatives a prima fixa
D’acord amb el que assenyala l’Article 9 de la 
Llei 30/1995, les mútues a prima fixa són: 

«(…) entidades aseguradoras privadas sin áni
mo de lucro que tienen por objeto la cobertura 
a sus socios, per sonas ftsicas o jurídicas, de los 
riesgos asegurados mediante una prima fija pa
gadera al comienzo del período del riesgo».

En aquest cas els assegurats tenen, al mateix 
temps, la condició de mutualistes, els quals, 
tenen una responsabilitat limi tada al que marca 
aquest Article, és a dir: 

«Los mutualistas no responderán de las deudas 
sociales salvo que los esta tutos establezcan tal 
responsabilidad, en cuyo caso, ésta se limitará a 
un importe igual al de la prima que anualmente 
paguen y deberá desta carse en las pólizas de 
seguro».

Trobem, doncs, la primera diferència important 
entre els assegurats d’aques tes mútues i els de 
les societats anòni mes: la possibilitat d’haver de 

Societats, mútues i 
mutualitats  
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pagar una altra vegada la prima anual de la seva 
assegurança en cas de pèrdua de la mutualitat. 

C. Les mútues i cooperatives a prima variable 
L’Article 10 de l’esmentada Llei 30/1995 defineix 
aquestes entitats de la forma següent: 

«Las mutuas a prima variable son entidades 
aseguradoras privadas sin ánimo de lucro fun
dadas sobre el principio de ayuda recíproca, que 
tienen por objeto la cobertura, patenta común, 
a sus socios, personas físicas o jurídicas, de los 
riesgos ase gurados mediante el cobro de derra
mas con posterioridad a los sinies tros, siendo la 
responsabilidad de los mismos mancomunada, 
proporcio nal al importe de los respectivos capi
tales asegurados en la propia entidad y limitada 
a dicho importe. Exigirán la aportación de una 
cuota de entrada para adquirir la condi ción de 
mutualista y deberán consti tuir un fondo de ma
niobra que per mita pagar siniestros y gastos sin 
esperar al cobro de las derramas».

La Llei exigeix, a més a més, que com pleixin una 
sèrie de requisits per poder actuar, que són: 

«Podrán operar solamente en un tramo de se
guro distinto al seguro directo de vida, salvo 
los de caución, crédito y todos aquellos en los 
que se cubra el riesgo de Responsabilidad Civil. 
No obs tante, podran operar en seguro de Res
ponsabilidad Civil como accesorio del mismo de 
incendio y elementos natura les, siempre den
tro de los límites del valor del bien asegurado. 
Podrán ceder operaciones de reaseguro, pero 
no podrán aceptarlas en ningún caso. Deberán 
desarrollar su actividad y localizar sus riesgos 
en un ámbito territorial que sea el menor de los 
dos siguientes: dos millones de habitantes o una 
provincia, salvo que se trate de prestaciones 
para caso de enferme dad o por fallecimiento de 
personas unidas por un vínculo profesional». 

Com podem comprovar, els mutualis tes/asse·
gurats són responsables del pagament dels 
sinistres fins a l’im port dels capitals que tin·
guin asse gurats en l’entitat. 

D. Les mutualitats de previsió social 

Aquest últim tipus d’entitat assegurado ra es tro-
ba regulat per la totalitat del capítol 7 de la Llei 
30/1995, que les defineix com: 

«Las mutualidades de previsión so cial son 
entidades aseguradoras que ejercen una mo

dalidad aseguradora de caracter voluntario 
complementa ria al sistema de Seguridad Social 
obligatoria, mediante aportaciones a prima fija 
o variable de los mutualis tas, personas físicas 
o jurídicas, o de otras entidades o personas 
protecto ras. En su denominación deberá figurar 
necesariamente la indicación “Mu tualidad de 
Previsión Social”, que quedará reservada para 
estas entida des». 

Tenint en compte que únicament poden treballar 
modalitats d’assegu rança complementàries al 
sistema de Seguretat Social obligatòria, aques-
tes mútues podran cobrir:

1. En els riscos a les persones: 

«Las contingencias de muerte, viude dad, orfan
dad y jubilación, garanti zando prestaciones eco
nómicas en forma de capital o renta. Asimismo, 
podrán otorgar prestaciones por razón de matri
monio, maternidad, hijos y defunción. Y podrán 
realizar operaciones de seguro de accidentes 
invalidez para el trabajo, enferme dad, defensa 
jurídica y asistencia, así como prestar ayudas fa
miliares para subvenir a necesidades motiva das 
por hechos o actos jurídicos que impidan tempo
ralmente el ejercicio de la profesión. Las presta
ciones económicas que se garanticen no podrán 
exceder de 3.000.000 de pesetas (8.030,36€) 
como renta anual, ni de 13.000.000 (78.131,57€) 
como percepción única de capital, límites que 
se podrán actualizar anualmente, consideran do 
la suficiencia de las garantías financieras para 
atender las presta ciones actualizadas. Las mu
tualidades de previsión social no estarán sujetas 
a estos límites cua litativos y cuantitativos y po
drán atorgar prestaciones distintas siem pre que 
obtengan la autorización administrativa previa a 
la amplia ción de prestaciones».

2. En els riscos a les coses: 

a) Viviendas de protección social y otras de in
terés social, siempre que estén habitadas por el 
propio mutua lista y su familia. 

b) Maquinaria, bienes e instrumen tos de trabajo 
de mutualistas que sean pequeños empresari
os. A estos efectos se entenderá por pequeños 
empresarios los trabajadores autóno mos por 
cuenta propia y los profesio naIes y empresarios, 
incluidos los agrícolas, que no empleen más de 
cinco trabajadores. 

e) Cosechas de fincas cultivadas directa y perso
nalmente por el agri cultor; siempre que no que
den com prendidas en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados, y los ganados integrados 
en la unidad de explotación familiar. La respon-
sabilitat dels mutualistes queda limitada a: «una 
cantidad inferior al tercio de la suma de las cuo
tas que hubieran satisfecho en los tres últi mos 
ejercicios, con independencia de la cuota del 
ejercicio corriente».

Ara bé, tal com assenyala l’Article 68 d’aquesta 
Llei, les mutualitats, l’àmbit de les quals sigui 
el territori català, queda ran sota el control de 
la Generalitat de Catalunya i regulades pel que 
marca la Llei 28/1991, de les Mutualitats de Pre-
visió Social de Catalunya. Aquesta Llei marca 
la màxima responsa bilitat dels assegurats-mu-
tualistes pels deutes socials, la qual no pot su-
perar la tercera part de la suma de les quotes 
que hagin satisfet en els darrers tres exercicis, 
independentment de la quota de l’exercici cor-
rent. Poden emparar els riscos següents sobre 
les persones: 

a) Mort, vellesa, accident i invalidesa per al tre-
ball, en forma de capital o de renda. 

b) Viduïtat i orfenesa, en forma de capi tal o de 
renda. 

c) Subsidis per matrimoni, fills, maternitat, ma-
laltia i defun ció. 

d) Ajuts familiars motivats per fets o actes ju-
rídics que impedeixin d’exer cir temporalment la 
professió.

També poden emparar els riscos següents sobre 
les coses: 

a) Habitatges protegits o qualificats com a d’in-
terès social, si són habitats pel mateix mutualis-
ta i per la seva família o constitueixen annexos 
indispensables per a l’explotació agrícola o ra-
madera familiar o per a l’exercici professional. 

b) Ramats, eines de conreu i maquinà ria agríco-
la, si són part de la unitat d’explotació familiar. 

c) Collites de finques cultivades direc tament i 
personalment per l’agricul tor, si no queden com-
preses en el Pla Anual d’Assegurances Agràries. 

d) Embarcacions de menys de cinquan ta tones 
de registre brut i arts de pesca, si són patrimoni 
familiar o instruments de treball propi. 

e) Instruments de treball d’artesans, de petits 
industrials i de comerciants, si són persones 
físiques i no tenen ocu pats més de cinc treba-
lladors. 

Les mutualitats també poden fer opera cions 
d’assegurança de prestació de serveis, en qual-
sevol modalitat, com són l’assistència sanitària, 
l’enterrament i la defensa jurídica. Cal remarcar, 
ja que és un punt impor tant, que les prestacions 
que atorguen les mutualitats han de ser regu-
lades pels reglaments corresponents, els quals 
han de ser aprovats per l’òrgan administratiu 
competent, generalment l’Assemblea General. 
De la qual cosa es dedueix que les prestacions 
es poden alterar modificant els reglaments, tal 
com ho confirma l’Article 14. L’entrada en vigor 
d’aquestes modifica cions dels reglaments no 
necessiten autorització administrativa prèvia. 
Recapitulem, quines són les conse qüències per 
als assegurats que es deri ven d’estar assegurats 
en una o una altra entitat? 

Societats anònimes 

1.1. Condicions per a contractar una asseguran-
ça: la voluntat d’ambdues parts (prene dor de 
l’assegurança i assegurador). 

1.2. Responsabilitat dels assegurats en cas de 
pèrdues de l’entitat: els assegurats no tenen cap 
mena de responsabilitat. 

1.3. Modificacions de les condicions del con-
tracte per part de l’entitat: essent el contracte 
d’assegurança bilateral, cap de les dues parts 
(pre nedor i assegurador) pot modificar-lo unila-
teralment sense consenti ment de l’altra part. 

Mútues i cooperatives a prima fixa

2.1. Condicions per a contractar una asseguran-
ça: la voluntat d’ambdues parts. 

2.2. Responsabilitat dels assegurats en cas de 
pèrdues de l’entitat: es limita a un import igual 
al de la prima anual. 

2.3. Modificacions de les condicions del contrac-
te per part de l’entitat: la Llei no en parla direc-
tament, així que caldria veure en cada cas el que 
diuen els estatuts de la mútua.
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Mútues i cooperatives a prima variable 

3.1. Condicions per a contractar una asseguran-
ça: la voluntat d’ambdues parts i l’a portació per 
part del mutualista  assegurat d’una quota d’en-
trada. 

3.2. Responsabilitat dels assegurats en cas de 
pèrdues de l’entitat: es limita a l’import del capí-
tol asse gurat pel mutualista en la seva pòlissa 
d’assegurança. 

3.3 Modificacions de les condicions del contrac-
te per part de l’entitat: la Llei no en parla direc-
tament, així que caldria veure en cada cas el que 
diuen els estatuts de la mútua.

Mutualitats de previsió social 

4.1. Condicions per a contractar una asseguran-
ça: la voluntat d’ambdues parts i el compliment 
del que marquin els estatuts de l’entitat. 

4.2. Responsabilitat dels assegurats en cas de 
pèrdues de l’entitat: es limita a l’import de la 
tercera part de la suma de les quotes que hagin 
satisfet en els darrers tres exercicis. 

4.3. Modificacions de les condicions del contrac-
te per part de l’entitat: les prestacions atorgades 
als mutualistes es poden alterar, modi ficant l’as-
semblea general el regla ment de l’entitat. 
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Qui no s’ha trobat alguna vegada amb el refús 
per part d’una entitat financera de la clàusula 
beneficiària que ha emès una asseguradora? 

Normalment el refús és verbal i ens és, per 
això, molt difícil poder donar raons vàlides per 
contrarestar-lo. Així quan, com a assessor tèc-
nic del nostre Col·legi em va arribar un escrit 
d’una entitat financera amb un seguit de rao-
naments per a justificar la no acceptació de la 
clàusula em va sorprendre i, alhora, em donà 
la possibilitat d’argumen tar contra les afirmaci-
ons fetes per aquesta entitat. 

Quines eren aquestes afirmacions? Comencem 
pel principi: un pro pietari d’un pis assegurat 
per una pòlissa de comunitat d’una com panyia 
asseguradora fa una hipo teca amb una entitat 
d’estalvi. Lògicament, aquesta entitat li de-
mana una pòlissa amb clàu sula beneficiària 
per cobrir els danys que pugui sofrir l’edifici 
posat com a garantia del prés tec. El propietari 
sol·licita a la comunitat la inclusió d’una clàu-
sula beneficiària en la pòlissa que empara la 
comuni tat i l’entitat asseguradora pro cedeix a 
emetre-la. 

Rebuda aquesta clàusula per l’entitat d ‘estalvi, 
la rebutja al·legant les raons següents:

1. Ha de coincidir en la matei xa persona (física 
o jurídica) la part prestatària del con tracte d’hi-
poteca (o sigui, la que rep el préstec) i el pre-
nedor/assegurat de la pòlis sa d’assegurança. 

2. Que en cas de sinistre l’entitat d’estalvi no 
vol negociar el pagament de la indemnització 
amb una comunitat de veïns amb la que no 
existeix cap tipus de relació contractual. 

3. Que en cas de manca de pagament l’entitat 
d’estalvi únicament pagaria l’import de pri-
ma corresponent a una pòlissa individual que 
empa rés la finca hipotecada, i mai es faria 
càrrec de la prima d’una pòlissa d’assegurança 
contractada per una comuni tat de propietaris, 
amb la que no té cap relació contractual. 

Té raó l’entitat d’estalvi quan rebutja la clàu-
sula i exigeix, per tant, la contractació d’una 
nova pòlissa que empara únicament el pis que 
serveix de garantia? Anem a estudiar, i a reba-
tre si s’escau, cada un dels punts al·legats per 
aquesta entitat: 

a) Punt 1: 
L’Article 7 de la Llei 50/1980 de Contracte d’as-
segurança especifica clarament que les per-
sones del prenedor de l’assegurança i de l’as-
segurat poden no coincidir. En el cas que ens 
ocupa, les dues figures no coincideixen, mentre 
que el prenedor de l’as segurança és una per-
sona jurí dica (la comunitat de propieta ris), els 
assegurats (persones físiques o jurídiques) són 
tots i cada un dels propietaris de les diferents 
particions en què s’ha gi dividit l’edifici. No es 
pot dir, com fa l’entitat d’estalvi, que no coinci-
deixen les persones de la part prestatà ria i de 
l’assegurat de la pòlissa. L’únic requisit perquè 
un propie tari tingui la consideració d’asse gurat 
és que, tal com assenyala l’esmentat Article 7, 
aquest asse gurat quedi determinat a la pòlissa 
i una manera fefaent de fer-ho és assenyalar al 
condicio nat el pis i propietari als que s’a plica la 
clàusula beneficiària. 

b) Punt 2: 
La manca de raó de l’entitat d’estalvi és enca-
ra més clara en aquest cas. Si a la pòlissa hi 
figura el local atorgat en garan tia del préstec 
hipotecari i l’en titat beneficiària, en cap cas 

Validesa d’una clàusula               
beneficiària 
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aquesta haurà de negociar amb la comunitat 
de propietaris ja que, en cas de sinistre, l’as-
seguradora pagarà en primer lloc al beneficiari, 
tal com marca la Llei 50/1980 i, gene ralment, 
figura al condicionat de la pòlissa. 

c) Punt 3: 
Aquest és el punt que presenta més dificultats. 
És evident que, en cas de manca de pagament, 
l’entitat d’estalvi no es pot veure obligada a 
abonar el rebut corresponent a la totalitat de la 
comunitat de propietaris. En aquesta circums-
tància només hauria de pagar la part de prima 
que correspon al local que garanteix el crèdit. 
Aquest fet hauria de figurar en el condicionat 
de la pòlissa i així s’evitaria que l’entitat de 
crèdit hagués de pagar la totali tat del rebut en 
cas de manca de pagament per part de la comu-
nitat de propietaris.

Què ha de fer un mediador que en un futur es 
trobi amb un refús d’una clàusula beneficiària 
per part d’una entitat de crèdit al·legant raons 
iguals a les que hem vist? 

Doncs obligar a l’entitat de crèdit a acceptar-la 
ja que, si s’inclou al condicionat de la pòlissa 
la clàu sula assenyalada a l’últim punt, aquesta 
entitat no pot refusar una pòlissa que empari a 
la comunitat com a garantia fefaent de cober-
tura del local que garanteix el crèdit hipotecari. 
No oblidem que l’entitat finan cera pot exigir 
que es garantei xi l’existència d’una assegu-
rança que empari els béns lliu rats com a pe-
nyora però, en cap cas, pot exigir la modalitat 
d’aquesta assegurança ni on s’ha de contractar.
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Des de fa força temps, els mediadors hem vist 
com les EA (entitats asseguradores) estan donant 
un servei pitjor, tant en relació amb nosaltres com 
amb els assegurats. Cal saber si aquest empitjo-
rament és temporal o obeeix a un pla d’actuació 
que es perllongarà en el temps i que segueix una 
línia preconcebuda. 

Tot sembla apuntar en aquesta última direcció i, 
per comprovar si això és cert començarem anant 
uns quants anys enrere, a mitjans de la dècada 
dels anys 80 del segle passat. L’Estat espanyol és 
a punt d’entrar en la CEE (actualment UE) i les EA 
estrangeres es varen adonar que el nostre mer-
cat era un bon pastís ja que estava copat per un 
seguit de companyies amb sistemes de treball i 
productes antiquats, per no dir obsolets. Natu-
ralment, per obtenir quota de mercat calia entrar 
oferint productes nous i amb preus inferiors als 
que existien en el mercat. Començà una guerra 
de preus en tots els rams que va portar els asse-
gurats a pensar que cada any pagarien menys i 
tindrien més cobertures, perdent-se la fidelitat a 
les EA i als mediadors que, fins aquell moment, 
havia existit. 

Per a les EA, aquesta guerra de preus no suposava 
cap perill. Els tipus d’interès eren alts i els rendi-
ments que obtenien de les inversions dels seus 
diners tenien dues xifres, i la primera mai era 
inferior a 2. El resultat tècnic va caure en picat, 
arribant un moment en què, inclòs el del ram de 
vida, era negatiu. Aquests resultats, però, esta-
ven del tot compensats pel negoci financer. Així 
que l’important no era veure quin tipus de negoci 
s’adquiria, l’important era adquirir negoci. Al preu 
que fos. Aquest preu passava per donar la condi-
ció de mediador (de comissionista, més aviat) a 
qualsevol capaç d’aportar una pòlissa. Passava 
per pagar comissions altes a aquests comissio-
nistes (perdó, mediadors). Passava per crear una 

gran quantitat de sucursals, a les capitals de pro-
víncia i a les ciutats i pobles importants. Passava 
per contractar més personal. S’havia de recaptar 
primes ja que això significava diner nou, i el diner 
significava bons rendiments. Tot era de color de 
rosa, fins que algú va tenir la feliç idea d’atacar 
Iraq i de començar una crisi econòmica que afectà 
totes les economies de-senvolupades. 

El diner ja no entrava tan fàcilment i, malgrat que 
els tipus d’interès continuaven alts, algunes EA 
començaren a tenir problemes i altres varen fer 
fallida. Però els Governs dels països desenvolu-
pats s’adonaren que per sortir de la crisi s’havien 
de retallar els tipus d’interès, i així es va fer. A 
més a més, algú pensà que es podria crear una 
moneda única i que, per entrar en el cercle de 
privilegiats que la tindrien, aquests tipus d’inte-
rès (entre altres paràmetres) havien de ser baixos. 
De cop i volta, les EA s’adonen que el resultat fi-
nancer ja no compensa el resultat tècnic negatiu. 
La lògica diu que el que s’hauria d’haver fet era 
controlar aquest resultat tècnic, però el que es 
va fer fou intentar millorar el compte de resultats 
mitjançant la reducció de les despeses. 

Fem un parèntesi. Tots sabem que la prima neta 
que paga un assegurat consta de quatre compo-
nents: la prima de risc, els recàrrecs de seguretat, 
les despeses de gestió interna i les despeses de 
gestió externa. 

Si no volem tocar la prima final i hem d’incremen-
tar la prima de risc o els recàrrecs de seguretat, 
per força hem de fer baixar les despeses, tant les 
de gestió interna (sous, interessos, lloguers, publi-
citat, etc.) com les de gestió externa (comissions). 

Les primeres de rebre són sempre les comissions 
que paguen les EA, ja que és una mesura fàcil i 
ràpida. I això és el que passà, les remuneracions 

On van les companyies                
asseguradores? 
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dels mediadors caigueren. AI mateix temps, co-
mençà una cursa de fusions, la qual comportava 
un descens en el nombre final de treballadors en 
comparació al que anteriorment tenien les dues 
entitats fusionades. D’aquesta manera s’augmen-
tava la ràtio de prima per persona i es podien re-
duir les despeses de gestió interna.

Però no era suficient. Els tipus d’interès continua-
ven caient i cada vegada era més difícil compensar 
el mal resultat tècnic. D’aquesta manera, es reduí 
el personal i començaren a tancar-se sucursals, 
centralitzant-se al màxim la gestió de les assegura-
dores. Naixeren els centres de tramitació de sinis-
tres, que finalment han esdevingut call centers, on 
ningú té ni idea de què és això de les assegurances, 
on la possibilitat d’establir un diàleg ha desapare-
gut per manca d’interlocutors vàlids i on es limiten 
a seguir el guió més restrictiu possible per evitar al 
màxim el pagament de sinistres. 

La reducció del nombre de sucursals significà un 
bon ajut per als comptes de resultats de les EA 
ja que, si eren de lloguer, podien estalviar-ho i, si 
eren de propietat, les podien vendre, obtenint un 
benefici extraordinari que servia per tapar forats. 
Pel seu costat, l’altra mesura també era beneficio-
sa ja que, quan es fa fora un treballador, s’obté un 
estalvi en les despeses i, al mateix temps, es posa 
pressió sobre el que es queda, que veu com tronto-
lla el seu lloc de treball. D’aquesta manera, qui ha 
de prendre qualsevol decisió (des d’acceptar un risc 
a canviar una política de companyia, passant per 
donar el vistiplau al pagament d’un sinistre) té dues 
opcions per no posar en perill la seva continuïtat en 
l’empresa: no prendre-les o delegar-les en el seu 
immediat superior. Tot queda paralitzat i tothom 
espera que sigui el director general qui decideixi, 
no podent delegar aquest en cap superior (així, no 
m’estranya que últimament hi hagi hagut un ball 
tan gran de directors generals). 

Per acabar d’animar el panorama, l’11 de setem-
bre de 2001 els americans s’adonaren que no 
eren invulnerables i una part del preu a pagar per 
aquesta constatació ho han fet efectiu les EA i, 
sobretot, les reasseguradores. Si a això, hi afegim 
que el clima del planeta canvia, que els desastres 
ambientals creixen (exemple: Europa central du-
rant l’estiu de 2002) i que els desastres comesos 
pels humans també ho fan, el resultat tècnic de 
les EA es presenta més aviat fosc (o vermell). 

Mirem ara al futur. Tornem als paràmetres que 
formen la prima de l’assegurança i veiem què es 
pot fer. Lògicament la prima de risc no pot baixar, 
al contrari. Tots ho hem vist. Els recàrrecs de se-

guretat han de créixer si les EA volen continuar 
existint, ja que no saben si els desastres humans 
o naturals (encara que, realment, som els humans 
qui provoquem tots els desastres) creixeran en un 
futur pròxim, invalidant les estadístiques de sinis-
tralitat que fins ara teníem. La baixada de les des-
peses de gestió ha tocat fons. Reduir encara més 
el nombre de treballadors de les EA és impossible, 
tenint en compte el nivell de preparació del perso-
nal d’aquestes entitats. Què queda? Les despeses 
de gestió externa, o sigui: les comissions. El que 
passa és que reduir en dos o tres punts el nivell de 
remuneració dels mediadors no soluciona res, per 
això ja es parla d’eliminar-les, fàcil i senzill.

Per a les EA hi ha una data marcada amb foc, 
2006, moment en què han d’entrar en vigor les 
noves obligacions, quant a solvència, que marcarà 
la Unió Europea.

Entre d’altres novetats en la valoració de la sol-
vència, n’hi ha una de molt divertida: el risc de 
mediació. És a dir, si una EA té mediadors haurà 
de tenir un volum de recursos propis superior a la 
que no en tingui. A algú li sona aquesta música? 
Quines entitats no tenen mediadors? Crec que po-
dem començar a veure per on van els trets. La mi-
llor manera d’eliminar les comissions és no tenir 
mediadors, estalviant, al mateix temps, l’obligació 
de tenir més recursos propis immobilitzats per co-
brir la ràtio de solvència exigit. D’aquesta manera, 
si algun mediador vol aportar negoci a les EA que 
ho faci, però pensant que serà tractat igual que el 
client individual que truqui per demanar l’assegu-
rança i, per suposat, res de comissions. Qui vulgui 
presentar riscos complexos, haurà d’aportar tota 
la docu-mentació i estudis necessaris a fi que l’as-
seguradora accepti o refusi la seva contractació. 

  Així que el pastís quedarà en mans dels grans 
brokers que tenen els seus gabinets d’estudi 
dels riscos (enginyers, arquitectes, perits, etc.). 
Les grans empreses tindran la seva gerència de 
riscos (interna o externa) que estudiï i avaluï les 
necessitats d’assegurança, posant-se a continua-
ció d’acord amb les EA sobre les condicions de co-
bertura i preus. Les PIME i els particulars tindran 
obertes les línies directes amb les EA (Internet, 
telèfon, etc.). 

l els mediadors? O ens moguem, o haurem de de-
manar ajut a ADENA (WWF).
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El passat 23 de novembre de 2002, el BOE pu-
blicava la Ley 44/2002, de 22 de novembre, de 
«Medidas de Reforma del Sistema Financiero» 
que, entre d’altres, modificava la legislació vi-
gent en matèria d’assegurances. 

Com que crec que és molt important per a tots 
nosaltres conèixer-les, anem a detallar aquestes 
modifica cions. 

1. Règim transitori d’acomodació de deter·
minats compromisos per pensions vinculats 
a la jubilació mitjançant plans d’ocupació 
de promoció conjunta. 

És suficientment conegut per tots l’a bast 
d’aquesta modificació, que amplia fins al 
31 de desembre de 2004 el termini per a la 
instrumenta ció dels compromisos per pensions, 
complint els requisits següents: 

- Que els compromisos quedin esta blerts en un 
conveni col·lectiu d’àm bit supraempresarial i 
que aquests compromisos estiguin vinculats a la 
permanència del treballador en l’em presa o en el 
sector fins a la jubilació. 

- Que sigui quina sigui la seva deno minació (pre-
mis de jubilació o qual sevol altra), la prestació 
sigui paga ble d’una sola vegada, en el moment 
del cessament per jubilació. 

- Que aquests compromisos s’integrin en un pla 
de pensions d’ocupació de promoció conjunta, el 
qual pot inte grar altres compromisos vinculats a 
contingències diferents de la jubila ció. 

Entenc que s’ha perdut una bona ocasió per 
obligar a la creació d’un pla de pensions per a 
tots els treba lladors, el qual es nodriria per les 
aportacions empresarials que que dessin fixades 

en els diferents conve nis col·lectius de qualsevol 
àmbit. 

D’aquesta manera, un treballador tin dria re-
alment un complement a la seva pensió en el 
moment de jubilar -se, puix que, deixant una em-
presa, s’enduria el pla de pensions i aniria a una 
altra empresa que també estaria obligada per 
conveni a aportar diners a aquest pla. 

2. Modificació de la Llei 50/1980 de Contrac·
te d’Assegurança. 

L’Article 12 modifica l’Article 83 de la Llei 
50/1980, de Contracte d’Assegurança, que que-
da redactat així: 

«Por el seguro de vida el asegurador se obliga, 
mediante el cobro de la prima estipulada y den
tro de los lími tes establecidos en la Ley y en el 
con trato, a satisfacer al beneficiario un capital, 
una renta u otras prestacio nes convenidas, en 
el caso de muerte o bien de supervivencia del 
asegura do, o de ambos eventos conjunta mente. 
El seguro sobre la vida puede estipu larse sobre 
la vida propia o la de un tercero, tanto para caso 
de muerte como para caso de supervivencia o 
ambos conjuntamente, así como sobre una o 
varias cabezas. Son seguros sobre la vida aque
llos en que, cumpliendo lo establecido en los 
párrafos anteriores, la prestación convenida en 
la póliza ha sido deter minada por el asegurador 
mediante la utilización de criterios y bases de 
técnica actuarial. En los seguros para caso de 
muerte, si son distintas las personas del toma
dor del seguro y del asegurado, será preciso el 
consentimiento de éste, dada por escrita, salvo 
que pueda presumirse de otra forma su interés 
por la existencia del seguro. A los efectos de lo 
indicado en el Artí culo 4, en los seguros sobre 
la vida se entiende que existe riesgo si en el 

Novetats legislatives (I)
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momento de la contratación no se ha producido 
el evento objeto de la cobertura atorgada en la 
póliza. Si el asegurado es menor de edad, será 
necesaria, además, la autoriza ción por escrito 
de sus representantes legales. No se podrá con
tratar un seguro para caso de muerte sobre la 
cabeza de menores de catorce años de edad o de 
incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición, 
los contratos de seguros en los que la cobertura 
de muerte resulte inferior o igual a la prima sa
tisfecha por la póliza o al valor de rescate».

És a dir, el nou redactat aclareix punts que que-
daven foscos anterior ment i que, malgrat això, 
eren nor malment recollits en els contractes d’as-
segurança sobre la vida, ja que eren pràctiques 
habituals en aquest tipus d’assegurança. 

Així, mentre que amb l’anterior redactat no es 
recollia la possibilitat de cobrar prestacions en 
forma de renda, malgrat que sempre s’ha pogut 
fer, el nou redactat recull aquesta possibilitat. 

També defineix el nou redactat que, per poder 
considerar que una asse gurança és de vida, per 
al càlcul de la prestació s’han utilitzat criteris i 
bases de tècnica actuarial. Això és una novetat 
absoluta, ja que anterior ment a cap punt de la 
Llei es fa esment al càlcul actuarial. 

Hi havia un punt encara més impor tant. Amb 
l’anterior redactat quedava totalment prohibida 
la contractació d’una assegurança de vida per a 
cas de mort sobre el cap d’un menor de catorze 
anys o d’un incapacitat. 

Amb el nou redactat, aquesta con tractació es 
pot realitzar sempre i quan el capital de mort si-
gui inferior a la prima pagada o al valor de res cat 
de la pòlissa. Això obre un nou ventall de pos-
sibilitats en la contrac tació d’assegurances de 
vida mixtes. 

La data d’entrada en vigor d’aquesta modificació 
és el 24 de novembre de 2002. 

3. Supressió de la CLEA 

L’Article 10 suprimeix l’Organisme autònom Co-
misión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, 
la conegu da CLEA, les funcions de la qual les as-
sumeix el Consorcio de Compensación de Segu-
ros. No s’entén molt bé la raó d’aquesta supres-
sió, carregant sobre el Consorci noves tasques 
quan ja en tenia moltes (danys catastròfics de la 
natura, terrorisme, assegurança de ciclomotors, 

vehicles sense assegurança, etc.) i aquesta Llei, 
a més a més, li assigna de noves, com més enda-
vant veurem. La data d’entrada en vigor d’aques-
ta modificació és el 24 de novembre de 2002. 

4. Defensa de clients de serveis financers 

La secció primera del Capítol V (Articles 22 a 31) 
crea i desenvolupa les funcions del Comisionado 
para la defensa del cliente de servicios bancari-
os, del Comisionado para la defensa del Inversor 
i el Comisionado para la defensa del Asegurado 
y del Partícipe en Planes de Pensiones. 

Evidentment que, per a la nostra pro fessió, la 
més important és l’última de les tres figures, 
o sigui, la del Comissionat per a la defensa de 
l’Assegurat i del Partícip en Plans de Pensions. 

Ara bé, ja el mateix nom escollit pre senta el pri-
mer dubte. Es tracta d’un defensor dels assegu-
rats i dels partí cips en Plans de Pensions o bé 
del defensor dels assegurats i partícips en Plans 
de Pensions? 

Semblaria, d’acord amb el que regu la l’Article 
29, que es tracta del pri mer cas, ja que aquest 
Article diu que: 

«Las entidades de crédito, las entida des asegu
radoras y las empresas de servicios de inversión 
estarán obliga das a atender y resolver las quejas 
y reclamaciones que los usuarios de servicios fi
nancieros puedan presen ar; relacionados con 
sus intereses y derechos legalmente reconoci
dos». 

Ara bé, per què no es diu que les gestores de 
Plans de Pensions també estan obligades a aten-
dre les quei xes? 

Si, com mana l’Article 30, per a la tra mitació 
de reclamacions serà impres cindible acreditar 
haver-les formulat prèviament al departament o 
servei d’atenció al client, com podrà acredi tar un 
partícip que s’ha adreçat al servei d’atenció al 
client d’una gesto ra si aquesta no està obligada 
a tenir-ne? 

Quin procediment s’ha de seguir per efectuar 
aquesta reclamació. Ja hem fet esment a l’Arti-
cle 30, que textual ment diu: 

«Primero. Para la admisión y trami tación de 
reclamaciones ante el Comisionado para la 
Defensa del Cliente de Servicios Financieros 

correspondiente será imprescindible acreditar 
haberlas formulado previamente, por escrito, 
dirigido al depar tamento o servido de atención 
al cliente o, en su caso, al Defensor del Cliente. 
Éstos deberán acusar recibo por escrito de las 
reclamaciones que se les presenten y resolver
las o dene garlas igualmente por escrito y moti
vadamente. Asimismo el reclamante deberá 
acreditar que ha transcurrido el plazo de dos 
meses desde la fecha de presentación de la re
clamación sin que haya sido resuelta o que ha 
sido denegada la admisión de la reclamación o 
desestimada su peti ción». 

«Segundo. Recibida la reclamación por el Comi
sionado para la Defensa del Cliente de Servicios 
Financieros competente se verificará la concu
rrencia de alguna de las circunstan cias previstas 
en los apartados ante riores y, si se cumplen los 
requisitos necesarios, se precederá a la apertu
ra de un expediente por cada recla mación, en el 
que se incluirán todas las actuaciones relaciona
das con la misma; en caso contrario se requeri rá 
al reclamante para completar la información en 
el plazo de diez días, con apercibimiento de que 
si así no lo hiciese, se dictará informe en el que 
se le tendrá por desistido de su reclamación».

Com podem comprovar, excepte en el cas del 
termini màxim que té l’en titat financera per re-
soldre la recla mació, que s’ha retallat de sis a 
dos mesos, aquest procediment és el mateix que 
figurava a la Llei 30/1995 d’Ordenació i Supervi-
sió de les Assegurances Privades.

La Llei també intenta facilitar les reclamacions 
i crea la «Finestreta única», d’acord amb el que 
assenyala l’Article 28: 

«Cualquier consulta o reclamación a que se 

refiere el Artículo 24 de la pre sente Ley podrá 
ser presentada indis tintamente ante cualquiera 
de los Comisionados, con independencia de su 
contenido». 

És a dir, qui tingui una queixa contra una entitat 
asseguradora la podrà adreçar al Comisionado 
para la defensa del cliente de servicios ban-
carios i, teòricament, ja que la llei no assenyala 
res contrari, aquest haurà de resoldre la recla-
mació. 

Serà divertit conèixer la resolució del Comisio-
nado para la defensa del Asegurado y del Par-
tícipe en Planes de Pensiones quan li plantegin 
una queixa sobre certes actuacions de les enti-
tats de crèdit, obligant a la con tractació de cer-
tes assegurances. 

La data d’entrada en vigor d’aquesta modifica-
ció és, teòricament, el dia 24 de novembre de 
2002. Ara bé, la Disposició Transitòria 9a deixa 
clar que: 

«Hasta que se produzca el nombra miento de los 
comisionados para la defensa del cliente de ser
vicios finan cieros previstos en el Artículo 22 de 
esta Ley, los servicios de reclamacio nes o unida
des administrativas equi valentes del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y la Dirección General de Seguros y Fon
dos de Pensiones segui rán realizando las funci
ones que tengan encomendadas a la entrada en 
vigor de esta Ley de acuerdo con su normativa 
aplicable». 
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5. Modificacions que afecten el Consorcio 
de Compensación de Seguros: 

Ja hem vist que aquesta entitat assu meix les 
funcions que corresponien a la CLEA, anem ara a 
detallar la resta de modificacions que afecten el 
Consorcio de Compensación de Seguros.

 5.1. Cobertura de la pèrdua de beneficis

 L’Article 11, al seu apartat quatre, modifica l’Ar-
ticle sisè 6 de l’Estatuto Legal del Consorcio de 
Compen sación de Seguros, el qual queda redac-
tat de la forma següent: 

«El Consorcio de Compensación de Seguros, en 
materia de riesgos extraordi narios, tendrá por 
objeto indemnizar, en la forma establecida en 
este Estatuto Legal, en régimen de compensa
ción, las pérdidas derivadas de acontecimientos 
extraordinarios acaecidos en España y que afec
ten a riesgos en ella situados. A estos efectos 
serán pérdidas los daños directos en las perso
nas y los bienes, así como, en los términos y con 
los límites que reglamentariamente se deter
minen, la pérdida de beneficios consecuencia de 
los mismos». 

L’apartat i) del punt 2 d’aquest mateix Article 6, 
riscos que no són indemnitzables pel Consorcio, 
queda redactat d’aquesta manera: 

«Los indirectos o pérdidas de cualquier clase 
derivados de daños directos o indi rectos, distin
tos de la pérdida de benefi cios que se delimite 
reglamentariamente». 

És a dir, a partir del moment en què reglamentà-
riament es defineixi els seus límits, el Consorcio 
empararà la pèrdua de beneficis derivada d’un 
sinistre emparat per ell. 

Això ve a omplir el buit creat arran dels atemp-
tats de l’11 de setembre de 2001 que deixaren 
sense cobertu ra la pèrdua de beneficis derivada 
d’actes terroristes. 

Evidentment, el Consorcio no només empararà 
aquesta pèrdua de benefi cis concreta sinó tota 
la que es derivi de sinistres emparats per ell. 
És a dir, s’haurà d’excloure de les pòlisses de 
pèrdua de beneficis la garantia que emparava 
aquesta pèrdua quan fos derivada d’un sinistre 
cobert per aquest organisme. 

5.2. Nous rams amb prima del Consorcio 

El mateix Article 11, al seu apartat 5, modifica 
l’Article 7 de l’Estatuto Legal del Consorcio de 
Compensación de Seguros, el qual queda redac-
tat de la forma següent: «Ramos de seguro obli
gatorio a favor del Consorcio para el ejercicio 
de sus funciones en acontecimientos extraor
dinarios. Para el cumplimiento por el Consorcio 
de Compensación de Seguros de sus funcio
nes en materia de compensación de pér didas 
derivadas de acontecimientos extraordinarios 
acaecidos en España, es obligatorio el recargo 
en su favor en los ramos de: accidentes, vehícu
los terrestres, vehículos ferroviarios, incendio y 
elemen tos naturales, otros daños a los bienes y 
pérdidas pecuniarias diversas, así como mo
dalidades combinadas de los mismos, o cuando 
se contraten de forma complementaria. Se en
tienden incluidas, en todo caso, las pólizas que 
cubran el riesgo de accidentes amparados en un 
Plan de Pensiones for mulado conforme a la Ley 
8/1987, de 8 de junio, de regulación de Planes y 
Fondos de Pensiones, así como las pólizas que 
cubran daños a las instalaciones nucleares. 

Quedan excluidas, en todo caso, las póli zas que 
cubran producciones agropecua rias susceptibles 
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de aseguramiento a tra vés del sistema de los 
Seguros Agrarios Combinados, por encontrarse 
contempla das en los Planes que anualmente 
aprueba el Gobierno, así como las pólizas que 
cubran los riesgos derivados del transpor te de 
mercancías, de la construcción y montaje, y cu
alesquiera otras pólizas de ramos de seguros 
distintos a los enumera dos en el párrafo prime
ro». 

S’han inclòs dos nous rams (en negre ta) amb 
recàrrec obligatori per al Consorcio: pèrdues 
pecuniàries diverses i danys a les instal·lacions 
nuclears. La definició de la primera inclusió no 
és gens feliç, puix que «pèrdua pecuniària» és 
qualsevol pèr dua que quedi regulada pel Títol 2n 
(Assegurança contra danys) de la Llei 50/1980, 
de Contracte d’Assegurança, i, no oblidem que 
aquest títol regula entre altres, les asseguran-
ces de Responsabilitat Civil, de transports ter-
restres, de crèdit, de caució, de defensa jurídica, 
etc. Vol dir que, a partir d’ara tots aquests rams 
portaran recàrrec de Consorcio? 

Cal remarcar que aquest Article 7 només ex-
clou taxativament el recà rrec en les pòlisses de 
transport de mercaderies (no de bucs), de cons-
trucció i muntatge i les assegurances agràries 
combinades o sigui què, teò ricament, la resta 
porta prima de Consorcio.

5.3. Ampliació dels límits con tractables per 
la cobertura de l’as segurança d’automòbils 
per part del Consorcio

Aquest mateix Article 11, al seu apartat 6, mo-
difica l’Article 11, apartat 2, de l’Estatuto Legal 
del Consorcio de Compensación de Seguros, el 
qual queda redactat de la forma següent: «No 
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el 
Consorcio de Compensación de Seguros podrá 
asumir la cobertura de la Responsabilidad Civil 
derivada del uso y circulación de vehículos a mo
tor, supe rando los límites del seguro obligatorio, 
respecto de los vehículos asegurados des critos 
en el apartado 1 precedente. Para los supuestos 
previstos en el párrafo b), se exigirán los mismos 
requisitos que reglamentariamente se establez
can en relación con el segura obligatorio».

És a dir, els màxims emparats per les pòlisses 
contractades amb el Consorcio ja no quedaran 
limitats als que assenyala la Llei de RC i asse-
gurança en la circulació de vehicles a motor per 
a l’assegurança obligatò ria, sinó que es podrà 
cobrir qual sevol altre. 

5.4. Fraccionament de la prima del Consor·
cio 

També aquest Article 11 al seu apartat 9, modi-
fica l’Article 18, apartat 2, de l’Estatuto legal del 
Consorcio de Compensación de Seguros, el qual 
queda redactat de la forma següent: «En el caso 
de fraccionamiento de las pri mas, las entidades 
podrán optar por recaudar los citados recargos 
con el pri mer pago fraccionado que se haga, o 
por hacerlo conforme venzan la correspon dientes 
fracciones de prima, si bien en este último caso 
deberán aplicarse sobre las fracciones del recar
go los tipos por fraccionamiento que para cada 
posible periodiciad se fijen en las tarifas de los 
mencionados recargos a favor del Consorcio. La 
elección de la segunda opción deberá hacerse 
constar en las bases técnicas de las entidades, 
comuni carse al Consorcio de Compensación de 
Seguros y aplicarse de forma sistemática en el 
ramo o riesgo de que se trate, salvo causa debi
damente justificada».

És a dir, si les entitats asseguradores ho fan 
constar a les seves notes tèc niques, es podrà 
fraccionar la prima del Consorcio, amb la qual 
cosa ja no caldrà pagar-la una sola vegada amb 
el primer rebut de prima de l’anuali tat. 

5.5. Designació del Consorcio com a Orga·
nisme d’informació 

L’Article 33 modifica la Llei de Responsabilitat 
Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a 
Motor, creant un nou títol tercer, destinat a adap-
tar a la nostra legislació la Directiva 2000/26/CE 
(quarta directi va sobre l’assegurança de vehicles 
de motor). 

En concret, amb la finalitat de facili tar al perjudi-
cat per un sinistre d’au tomòbil d’un país de la UE 
les dades del causant, quan aquest pertany a un 
altre país de la Unió, la directiva obligava a crear 
un organisme d’in formació. 

El Consorcio passa a ser aquest orga nisme dins 
l’Estat espanyol, d’acord amb els nous Articles 
24 i 25 d’a questa Llei de RC i Assegurança, els 
quals diuen:

«Artículo 24. Designación y funciones del Or
ganismo de información. El Consorcio de Com
pensación de Seguros actuará como organismo 
de infor mación, en los supuestos previstos en 
el apartado 1 del Artículo 20 de esta Ley, a fin 
de suministrar al perjudicado la infor mación ne
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cesaria para que pueda reclamar a la entidad as
seguradora o a su representante para la tramita
ción y liqui dación de siniestros. A estos efectos 
asu mirá las siguientes funciones: 

a) Facilitar información relativa al número de 
matrícula de los vehículos con estacio namiento 
habitual en España, número de la póliza de se
guro de Responsabilidad Civil en la circulación 
de vehículos de motor de suscripción obligato
ria que cubra al vehículo, con estacionamiento 
habitual en España, con indicación de la fecha 
de inicio y fin de vigencia de la cobertura; enti
dad aseguradora que cubre la Responsabilidad 
Civil en la circulación de vehículos a motor de 
suscripción obli gatoria; así como nombre y di
rección del representante para la tramitación y 
liqui dación de siniestros designados por las en
tidades aseguradoras. Dicha información deberá 
conservarse durante siete años a partir de la fec
ha de expiración del registro del vehículo o de la 
expiración de la póliza de seguro. 

b) Coordinar la recogida de la informa ción y su 
difusión. 

c) Prestar asistencia a las personas que tengan 
derecho a conocer la información».

«Artículo 25. Obtención de informa ción del Con
sorcio de Compensación de Seguros. 

1. El Consorcio de Compensación de Seguros 
prestará asitencia y facilitará la infornación a la 
que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del 
Artículo 24 de la pre sente Ley, a los perjudicados 
de acciden tes de circulación ocurridos en un país 
distinto al de su residencia habitual, siem pre que 
se cumpla alguna de las condi ciones siguientes: 
el perjudicado tenga su residencia en España; el 
vehículo causante del siniestro tenga su estaci
onamiento habitual en España; y el siniestro se 
haya producido en España. 

2. El Consorcio de Compensación de Seguros 
facilitará, asimismo, al perjudica do el nombre 
y dirección del propietario, conductor habitual, 
o titular legal del vehí culo con estacionamien
to habitual en España, si aquel tuviera un in
terés legíti mo en obtener dicha información. A 
estos efectos la Dirección General de Tráfico o 
la entidad aseguradora proporcionará estos da
tos al Consorcio de Compensación de Seguros, 
estableciéndo se, en todo caso, las medidas téc
nicas y organizativas necesarias para asegurar 
la confidencialidad, seguridad e integridad de los 

datos y las garantías, obligaciones, y derechos 
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carac
ter Personal. A la información de que disponga el 
Consorcio de Compensación de Seguros tendrán 
acceso además de los perjudica dos, los asegu
radores de éstos, los orga nismos de información 
de otros Estados miembros del espacio económi
co europeo; así como los fondos de garantía de 
otros Estados miembros del espacio económico 
europeo».

És a dir, s’ha de donar una de les dues condicions 
següents perquè el Consorcio doni la informació: 
a) que un espanyol sigui perjudicat en un sinistre 
fora d’Espanya, causat per un altre espanyol o 
un estranger; b) que un espanyol sigui causant 
d’un sinistre fora d’Espanya, essent perjudicat 
un altre espanyol o un estranger; i c) que un es-
tranger sigui perjudicat en un sinistre causat per 
un espan yol, tant en el seu país com en el nostre. 

A més a més, d’acord amb el que assenyala el 
nou Article 30, el Consorcio col·laborarà amb 
la resta d’organismes d’informació per facili tar 
l’accés a la seva informació als residents en al-
tres països diferents a l’Estat espanyol. 

5.6. Ampliació de l’actuació del Consorcio 
com a fons de garantia

 L’Article 33, al seu punt 1, modi fica la Llei de 
Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circula-
ció de Vehicles a Motor, afegint un nou paràgraf 
al seu Article 8. D’aquesta manera, serà funció 
del Consorcio: «Reembolsar las indemnizaciones 
satis fechas a los perjudicados residentes en 
otros estados del Espacio Económico Europeo 
por los organismos de indemni zación, en los 
siguientes supuestos: cuando el vehículo cau
sante del acciden te tenga su estacionamiento 
habitual en España, en el caso de que no pueda 
iden tificarse a la entidad aseguradora; cuando el 
accidente haya ocurrido en España, en el caso de 
que no pueda iden tificarse el vehículo causante; 
y cuando el accidente haya ocurrido en España, 
en el caso de vehículos con esta cionamiento ha
bitual en terceros países adheridos al sistema de 
Carta Verde».

És a dir, les funcions de fons de garantia que te-
nia el Consorcio actualment, es veuen ampliades 
als casos en què el perjudicat sigui un estranger. 
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ó. Definició i competències de l’or ganisme 
d’indemnització en sinistres d’automòbils

L’article 33 que modifica la Llei de Responsa-
bilitat Civil i Assegurança en la Circulació de 
Vehicles a Motor, crea un nou capítol quart, 
l’Article 2ó del qual defineix com a organisme 
d’in demnització l’Oficina Española de Asegura-
dores de Automóviles (Ofe sauto). A continua-
ció defineix quines són les noves obligacions 
i competències d’a quest organisme, les quals 
vénen desenvolupades en tres importants Arti-
cles: 27, 28 i 29. 

Article 27

Reclamaciones ante Ofesauto en su condición 
de orga nismo de indemnización español. 

1. Los perjuicios con residencia en España 
podrán presentar ante Ofesauto, en su 
condición de organismo de indemnización 
español, reclamación en los siguientes 
pues tos: si en el plazo de tres meses, a 
partir de la fecha en que el perjudi cado 
haya presentado su reclama ción de in
demnización a la entidad aseguradora del 
vehículo causante del accidente o a su 
representante para la tramitación y liqui
dación de siniestros designado en España, 
nin guno de los dos ha formulado res puesta 
motivada a lo planteado en la reclamación; 
o si la entidad ase guradora no hubiere de
signado representante para la tramitación 
y liquidación de siniestros en España, sal
vo que el perjudicado haya pre sentado una 
reclamación de indemnización diIectamen
te a la entidad aseguradora del vehículo 
causante del accidente y haya recibido de 
ésta una respuesta motivada en los tres 
meses siguientes a la presenta ción de la 

reclamación. No obstante, el perjudica
do no podrá presentar una reclamación a 
Ofesauto en su condición de orga nismo de 
indemnización, si ha ejer citado el derecho 
de acción directa contra la aseguradora.

2. Ofesauto, en su condición de organismo 
de indemnización, dará respuesta a la re
clamación de indem nización en un plazo de 
dos meses, a contar la fecha en que la mis
ma le sea presentada por el perjudicado 
residente en España, sin que pueda con
dicionar el pago de la indemni zación a la 
prueba por parte del perjudicado residente 
en España de que la persona responsable 
no pue de pagar o se niega a hacerIo. No 
obstante, pondrá término a su inter vención 
si la entidad aseguradora o su represen
tante para la tramitación y liquidación de 
siniestros designa do en España da, con 
posterioridad, una respuesta motivada a 
la recla mación, o si tiene conocimiento 
con posterioridad de que el perjudicado 
ha ejercitado el derecho de acción directa 
contra la aseguradora del vehículo respon
sable.

Ofesauto, en su condición de organismo de 
indemnización espa ñol, informará inmediata
mente a la entidad aseguradora del vehículo 
causante del accidente o a su representante 
para la tramitación y liquidación de siniestros 
designado en España, al organismo de indem
nización del Estado en que esté ubicado el es
tablecimiento de la entidad aseguradora que 
emitió la póliza y, de conocerse su identi dad, 
a la persona causante del acci dente, de que ha 
recibido una reclamación del perjudicado y de 
que dará respuesta a la misma en un plazo de 
dos meses a contar desde la fecha de su pre
sentación.
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La intervención de Ofesauto en su condición de 
organismo de indemnización español, se limita 
a los supuestos en los que la entidad asegura
dora no cumpla sus obliga ciones y será subsidi
aria de la misma.

Article 28 

Derecho de repeti ción entre organismos de 
indemni zación, subrogación y reembolso. 
Ofesauto en su calidad de organis mo de indem
nización español, una vez haya indemnizado al 
perjudica do residente en España, tendrá derec
ho a reclamar del organismo de indemnización 
del Estado miembro en que se encuentre al 
establecimiento de la entidad ase guradora que 
emitió la póliza de reembolso del importe satis
fecho en concepto de indemnización. Ofesauto 
en su calidad de organis mo de indemnización 
del Estado miembro en que se encuentra el 
establecimiento de la aseguradora que emi
tió la póliza, una vez que haya reembolsado 
al organismo de indemnización del Estado de 
resi dencia del perjudicado el importe de éste 
abonado al perjudicado en concepto de indem
nización, se subrogará en los derechos del per
judicado. 

Articulo 29

No identificación del vehículo o de la entidad 
asegura dora. Si no fuera posible identificar al 
vehículo o si, transcurridos dos meses desde 
el accidente, no fuera posible identificar a la 
entidad ase guradora, el perjudicado residente 
en España podra solicitar una indemnización 
a la Ofesauto, en su cali dad de organismo de 
indemniza ción, por los límites del asegura
miento de suscripción obligatoria vigentes en 
el país de ocurrencia del siniestro. Dicho or
ganismo de indemnización, una vez pagada la 
indemnización y por el importe satisfecho, pa
sará a ser acreedor: del fondo de garantía del 
Estado miembro en el que el vehículo tenga un 
estacionamiento habitual, en caso de que no 
pueda identifi carse a la entidad aseguradora; 
del fondo de garantía del Estado miembro en 
que haya ocurrido el accidente, en caso de que 
no pueda identificarse el vehículo; y del fondo 
de garantía del Estado miembro en el que haya 
ocurrido el accidente, en caso de vehículos de 
terceros países adheridos al sistema de la Car
ta Verde.

És a dir, a partir d’ara, Ofesauto no tan sols 
efectuarà les reclamacions per sinistres en els 

quals el perjudicat sigui un membre de l’Estat 
espanyol, sinó que procedirà a indemnitzar a 
aquest perjudicat si: a) en el termini de tres 
mesos a comp tar des del moment de la re-
clamació, el perjudicat no ha rebut resposta 
de l’asseguradora (o el seu representant) del 
vehicle causant de l’accident; i b) l’entitat as-
seguradora del vehicle causant de l’accident 
no hagués desig nat representant per a la tra-
mitació i liquidació de sinistres. Ofesauto tin-
drà un termini màxim de dos mesos per donar 
resposta a la re clamació. S’ha d’entendre que 
aquest «donar resposta» significa indemnitzar 
els danys.

 La resta d’obligacions i de condicions queden 
clarament especificades en els articles de la 
llei. 

7. Elecció del representant de les entitats 
asseguradores encarregat de la tramitació 
i liquidació de sinistres d’automòbils

El ja famós article 33 que modifica la Llei 
de Responsabilitat Civil Assegurança en la 
Circulació de Vehicles a Motor, crea un nou 
capítol segon, els articles 21, 22 i 23 del qual 
regula l’elecció del representant de les entitats 
asseguradores encarregat de la tramitació i 
liquidació de sinistres d’automòbils. 

Articulo 21

Elección, poderes y funciones del 
representante para la tramitación y 
liquidación de siniestros designado por 
las entidades aseguradoras autorizadas 
en España en cada uno de los Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo. 

1. Las entidades aseguradoras domicilia-
das en España y las sucursales de terceros 
países establecidas en territorio español 
deberan designar, en las restantes Es-
tados miembros del Espacio Econòmico 
Europea, un representante para la trami-
tación y Iiquidación, en el Estado de resi-
dencia del perjudicado , de los siniestros 
en el a partado 1 del artículo 20 de la pre-
sente Ley. 

2. El representante debera residir o estar 
establecido en el Estado miembro en el 
que vaya a ejercer sus funciones y disponer 

de poderes suficientes para representar 
a la entidad aseguradora y satisfacer, 
en su integridad, las indemnizaciones a 
los perjudicadas. A este efecto, debera 
recabar toda la inforrnación necesaria 
y adoptar las medi das oportunas para 
b negociación de la liquidación en el 
idioma o idiomas oficiales del Estado de 
residencia del perjudicada. 

3. Las entidades aseguradoras dispondran 
de plena Iibertad para designar a estos 
representantes, que podran actuar por 
cuenta de una o varias entidades. Así 
mismo, deberan comunicar su designadón, 
nombre y dirección a los organismos 
de inforrnación de los distintos Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo. 

4. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores no resultan de aplicación 
cuando el perjudicado tenga su residencia 
en España. 

Articulo 22

Procedimiento de reclamación de los 
perjudicados no residentes en España ante 
las entidades aseguradoras autorizadas 
en España o los representantes para 
tramitación y liquidación de siniestros 
por éstas designa dos en el resto de los 
Estados del Espacio Económica Europeo. 

1 El perjudicado podra presentar la 
reclamación ante la entidad aseguradora 
establecida en ‘España o ante el 
representante designado por ésta 
en su país de residencia. La entidad 
aseguradora o su representante dariin 
contestación a la reclamación en un plazo 
de tres meses desde su presentación, 
debiendo presentarse oferta motivada si 
se ha determinada la responsabilidad y 
cuantificado el daño. En caso contrario, o 
si la reclamación hubiera sido rechazada, 
daria respuesta motivada a lo planteado 
en la reclamación. 

2. Transcurrido el plazo mencionado en 
el apartada anterior sin que se haya 
presentado una oferta motivada, se 
devengaran intereses de demora de 
acuerdo con lo prevista en la legislación 
que en cada caso resulte de su aplicación, 
en atención al lugar de ocurrencia del 
siniestro. 

3. El incumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado 1 anterior constiturra infracción 
administrativa de acuerdo con lo 
dispuesro en los artículos 40.4 h) y 40.5 b) 
de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguras 
Privados. 

4. La acción representante para la 
tramitación y liquidación de siniestros no 
sera suficiente para modificar el derecho 
material que se haya de aplicar en el caso 
concreto, ni para atribuir la competencia 
a los organos jurisdiccionales del Estado 
miembro de residencia del perjudicado, 
salvo lo previsto en las normas de 
derecho internacional público y privado 
sobre la ley aplicable a los accidentes 
de circulación y’ sobre la atribución de. 
competencias jurisdiccionales. 

Articulo 23

Procedimiento de reclamación del perju-
dicado con residencia en España ante las 
entidades aseguradoras autorizadas en 
otro Estada miembro del Espacio Econó-
mico Europea o ante los representantes 
para tramitación y liquidación de sinies-
tros por éstar designados en España. 

1. El perjudicado con residencia en Es-
paña, en los supuestos previstos en el 
apartada 1 del articulo 20 de esta Ley, 
podra dirigirse directamente a la entidad 
aseguradora del vehículo causante del 
accidente o al representante en España 
para la tramitación de siniestros por ésta 
designada. 

2. La acción del representante para la 
tramitación y Iiquidación de siniestros no 
son suficiente para atribuir la competen-
cia a órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de residencia del perjudicada, 
salvo en lo previsto en las nornas de de-
recho internacional privada sobre atribu-
ción de competencias jurisdiccionales”. 

Es a dir, totes les entitats asseguradores 
amb seu social o Sucursal domiciliada. en 
el territori nacional espanyol hauran de 
designar abans del 19 de gener de 2003 
un representant seu en tots i cada un dels 
estats membres de l’espai econòmic europeu. 
Aquest representant haurà de residir en 
el país concret i haurà de tenir poders de 
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l’asseguradora per representar-la i satisfer 
als perjudicats les indemnitzacions degudes 
per sinisu’es d’automòbils. D’aquesta manera, 
el perjudicat estranger en un sinistre causat 
per un vehicle assegurat per una entitat amb 
domicili (central o sucursal) en el territori 
espanyol, podrà adreçar la seva reclamació 
directament a l’asseguradora a Espanya o al seu 

representant en el propi país. D’igual manera, 
el perjudicat espanyol en un sinistre causat 
per un vehicle assegurat per una entitat amb 
domicili (central o sucursal) fora del territori 
espanyol, podrà adreçar la seva reclamació 
directament al domicili de l’asseguradora o al 
seu representant en el nostre país.

juliol
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Els mediadors d’assegurances es tem habituats a 
haver de lluitar amb els nostres clients per acon-
seguir que ens diguin els capi tals a assegurar, 
sobre tot, si a quests clients volen cobrir la seva 
llar o la seva botiga. 

«Tu mateix», «no sé, posa el que s’acostumi a 
posar normalment» o, pitjor encara, «vull pagar 
aquests euros, així que baixa’m els capi tals», 
són algunes de les respostes que habitualment 
hem de sentir. 

I, en canvi, valorar correctament quin ha de ser 
al capital assegurat és tant o més important que 
fer una correcta descripció del risc, ja que, si 
es valora correctament aquest ca pital, ens evi-
tarem la sempre molesta aplicació de la regla 
proporcional. 

La primera qüestió que se’ns plan teja és saber 
com podem ajudar el nostre client a valorar cor-
rectament els seus béns, per poder obtenir un 
capital assegurat adient. 

Comencem pel que no hem de fer. La valoració 
dels béns correspon sempre a les parts que in-
tervenen en el contracte d’assegurança, és a dir, 
al prenedor, a l’assegurat i, si escau (Article 28 
de la Llei 50/1980, de Contracte d’assegurança), 
a l’as segurador. 

Com podem veure, el mediador d’assegurances 
no figura enlloc. Queda clar, doncs, que de cap 
ma nera hem de ser nosaltres, els me diadors, qui 
fixem el capital asse gurat, encara que ens ho de-
mani el client o encara que aquest digui que no 
té ni idea dels valors. 

Podrem, segons la nostra experièn cia, saber si 
el capital que ens està donant és correcte o és 
baix i comentar aquesta circumstància amb ell. 

Podrem aconsellar-li la forma de calcular aquest 
capital (a valor de reposició, a valor real, etc.), 
però el que no hem de fer mai és posar nosal-
tres el capital. Ni ens pertoca (ho diu la Llei de 
Con tracte), ni tenim els coneixements necessa-
ris per fer-ho (no som pè rits, ni arquitectes, ni 
enginyers). 

En definitiva, si nosaltres donem a l’entitat as-
seguradora l’import dels capitals, estem prenent 
una responsabilitat que no ens pertoca i que pot 
ser perillosa ja que, en cas de sinistre, si exis-
teix infraassegurança, el prenedor o l’assegurat 
podrà considerar què hem estat nosaltres qui 
hem donat els valors equivo cats i, per tant, re-
clamar-nos la di ferència d’indemnització. 

Vist el que no hem de fer mai, pas sen a veure 
què podem i hem de fer. 

Ja he fet esment abans que una de les nostres 
obligacions envers els assegurats és aconse-
llar-los com han de calcular el capital. 

No es farà la mateixa valoració si el capital asse-
gurat a la pòlissa figura a valor de nou o a valor 
real. Per això, crec que és un bon mo ment per 
recordar les diferents for mes d’assegurament 
que podem donar al capital. 

En primer lloc parlarem del capital a valor real. 
En principi és el que més problemes ens presen-
tarà ja que és molt difícil, per no dir impossible, 
de conèixer. 

Es tracta de saber quin és el valor de l’objecte 
en el moment de con tractar l’assegurança. Per 
calcular aquest valor s’ha de conèixer quin era 
el cost inicial del bé, la seva vida total i la data 
de fabricació, construcció o adquisició. D’aques-
ta manera, dividint el cost per la vida total de 

El capital assegurat
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l’objecte i multiplicant el resultat pel temps que 
li resta de vida (vida útil), sabem el valor real del 
bé en aquest moment. 

En teoria sembla fàcil, en la pràcti ca no ho és. En 
primer lloc és molt difícil conèixer la vida total 
de qualsevol bé. Dependrà de les seves caracte-
rístiques, del seu ús, del seu manteniment (dues 
màqui nes iguals poden tenir vides com pletament 
diferents depenent de que s’hagi fet un correcte 
manteni ment o no) o de la situació on es troba. 

Serà més fàcil de valorar un edifi ci. Deguda-
ment conservat, es pot dir que la seva vida és 
pràctica ment eterna (hi ha edificis de l’è poca 
dels romans que encara estan en peu). Però, tot i 
això, caldrà conèixer el tipus de construcció, els 
materials utilitzats, el lloc on es troba, el seu ús, 
etc., per poder donar-li un valor correcte.

En el cas dels edificis, és important recordar que 
l’import a emparar ha de ser el de reconstruc-
ció, efectuant a continuació la depreciació per 
ús. Però sempre el valor actual de reconstrucció, 
amb els alts i baixos de preus que aquest sec-
tor sofreix. Evidentment, mai s’ha d’in cloure en 
aquest valor el terreny o el benefici del promotor. 

Amb tot això queda clar que, al final, donar un 
valor a un bé sem pre tindrà una forta càrrega de 
subjectivitat. Així, si ja és difícil que dos tècnics 
es posin d’acord sobre el valor d’un objecte, ima-
gineu-vos si un mediador pot valorar-lo. 

Insisteixo, mai hem de ser nosaltres qui diem al 
nostre client quin ha de ser el capital que ha de 
figurar a la pòlissa. 

Anem en segon lloc a parlar del capital a valor 
de nou. Amb a questa forma d’assegurament, 
en trem en un terreny més sòlid. El valor del ca-
pital assegurat serà el que tingui l’objecte nou, 
és a dir, el seu valor d’adquisició en el moment 
de contractar l’assegurança. I dic el que tingui 
en el moment de con tractar l’assegurança, no el 
que tenia quan s’adquirí, per la qual cosa s’ha 
de saber què costa reposar el bé en el moment 
de valorar-lo. 

Fàcil però amb parany. El prene dor de l’assegu-
rança assegura i, per tant, paga una prima en 
funció del valor de nou dels objectes i, en canvi, 
en el moment del sinistre no rebrà una indemnit-
zació que es correspongui amb aquest valor, és 
a dir, no li reposaran un objecte igual al sinistrat. 

De fet, la indemnització per valor de nou serà 
la suma del valor real de l’objecte més un 
percen tatge fixat a la pòlissa sobre el valor 
de nou, amb el límit d’aquest valor de nou. 
Normalment entre un 30% i un 50%. 

Posem un exemple. Una màquina nova val en 
l’actualitat 500.000€. La tenim correctament 
valorada en una pòlissa d’assegurança amb 
clàusula de valor de nou amb límit del 30%. El 
seu valor actual, tenint en compte la seva vida 
útil és de 300.000€. En cas de sinistre total, la 
indemnització serà la suma dels 300.000€ (valor 
real), més 150.000€ (30% de 500.000, valor de 
nou), o sigui, 450.000€. Com podem comprovar, 
malgrat que la garantia sigui de valor de nou, el 
prenedor ha cobrat 50.000€ menys del que real-
ment li ha costat la màquina. 

Això és el que cal aclarir molt bé amb el nostre 
client per evitar malentesos en el moment del 
sinis tre, ja que, malgrat el nom de la clàusula i 
malgrat que el valor dels objectes a assegurar 
sigui el seu valor de nou, en el moment del sinis-
tre es pot donar el cas que no cobri la totalitat de 
l’import del bé reposat. 

Per evitar aquest problema, existeix una tercera 
forma d’assegurament, el capital a valor de re·
posició. De fet, aquest és un valor de nou (tam-
bé s’anomena valor de reposi ció a nou), amb un 
percentatge del 100% (en comptes del 30% o 
del 50%). 

En cas de sinistre el prenedor rebrà un objec-
te igual al sinistrat, sense depreciació per ús 
o conservació. Naturalment, en aquest cas el 
capi tal a emparar es valorarà també a valor de 
nou. Aquesta és la forma d’assegurament que 
es dóna en la pràctica totalitat de les pòlisses 
de multirisc de la llar, per la qual cosa, quan un 
client ens digui que el valor a assegurar ha de 
ser baix perquè els mobles són vells, no ho hem 
d’acceptar. El prenedor ha de valorar els seus 
mobles per l’import que li costaria comprar-los 
nous en el moment de contractar l’assegurança. 

Fins ara hem vist com donar valor als capitals 
a assegurar. Però, què passa amb aquests capi-
tals durant la vida del contracte d’assegu rança? 
Doncs que s’ha de comuni car a l’entitat asse-
guradora qualse vol modificació, en més o en 
menys, que aquests capitals expe rimentin. Això 
obliga a una revisió constant dels valors i hem de 
ser els mediadors els que ens encarre guem de 
recordar als nostres clients aquesta obligació. 

Aquí amenaça un altre parany al prenedor de 
l’assegurança: la clàu sula de revaloració auto-
màtica de capitals. El nostre client pot pensar 
que si inicialment valorà correcta ment el capi-
tal, ja que anualment se li puja el valor d’aquest 
capital assegurat, no ha de tornar-lo a repassar 
durant tota la vida de la pòlissa. I això, evident-
ment, no és cert, puix que no és cert, en primer 
lloc, que la pujada anual de la revaloració coinci-
deixi exactament amb l’increment de valor dels 
béns assegurats. 

En segon lloc, és molt normal que l’assegurat 
compri objectes nous o que canviï els que ja pos-
seeix. D’aquesta manera, en un termini de pocs 
anys el valor assegurat pot haver quedat molt 

desfasat respec te al valor real dels objectes, 
amb la qual cosa, en cas de sinistre tor naríem a 
topar-nos amb l’aplicació de la regla proporcio-
nal. Cal, per tant, conscienciar els nostres clients 
que, periòdicament, han de tornar a revisar el va-
lor dels objec tes assegurats per poder actualit-
zar correctament el capital assegurat. 

Hem pogut comprovar que tenim un camp molt 
ampli per aconsellar correctament als nostres 
clients sobre la forma de calcular el capi tal asse-
gurat. Ara bé, també ha quedat molt clar que el 
que no hem de fer mai és posar nosaltres aquest 
capital. 
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El dimecres 5 de novembre el BOE publicava la 
Llei 34/2003, de modificació i adaptació a la nor-
mativa comunitària de la legisla ció d’asseguran-
ces privades. Aquesta adaptació modifica princi-
palment la Llei 30/1995, d’ordena ció i supervi-
sió de les assegurances privades (la LOSSP, en 
castellà), Llei que afecta bàsicament les entitats 
asseguradores. 

Ara bé, com molt sovint passa, s’a profita per 
efectuar altres modifica cions de lleis que afec-
ten més directament els assegurats, en gene ral, 
i els mediadors, en particular. Potser la que més 
enrenou mediàtic ha creat ha estat la modifica-
ció de la Llei sobre Responsabilitat Civil i asse-
gurança en la circulació de vehicles a motor, i per 
ella començarem. 

A. Llei sobre Responsabilitat Civil i assegu·
rança en la circula ció de vehicles a motor 1. 
Adaptació dels imports de sancions. 

1.  Adaptació del imports de sancions

La Llei adapta a la nova moneda els imports de 
les sancions per circular sense el corresponent 
document acreditatiu d’estar en possessió de 
l’assegurança obligatòria.

Així, la no presentació de la documentació acre-
ditativa de l’assegurança tindrà una sanció de 
60€ (abans 10.000 pessetes), mentre que no te-
nir contractada l’assegurança se sancionarà amb 
multes d’entre 601€ i 3.005€ (abans 100.000  i 
500.000 pessetes).

2. Reducció de l’import de la sanció 

La Llei preveu un descompte del 30% de la san-
ció sempre que s’a crediti, mitjançant el rebut de 
prima corresponent, que s’havia subscrit l’asse-

gurança amb data anterior a la de la denúncia. 
És a dir, si la multa es paga abans que es dicti 
resolució de l’expe dient de la sanció, el denunci-
at pagarà 42€ en comptes de 60€.

3. Modificació de les funcions del CCS 

A partir d’ara el CCS indemnitzarà els danys 
ocasionats a persones o béns situats dins l’Estat 
espanyol. 

4. Modificació de la Taula VI del sistema de 
valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació 

La modificació del barem és, pot ser, la més im-
portant d’aquesta Llei. D’entrada, cal dir que 
s’ha canviat únicament la Taula VI, és a dir, la de 
valoració de seqüeles derivades d’un accident. 
La resta no ha variat. També cal remarcar que, en 
gene ral, els punts per cada seqüela, o sigui, les 
indemnitzacions, han bai xat. A tall d’exemple, 
acompanyem un comparatiu d’algu nes seqüeles: 

Modificacions a algunes lleis

Descripció de la seqüela
Puntuació 

anterior
Puntuació 

nova
Hemiplegia 80-90 80-85
Paraplegia 70-85 75-85
Tetraplegia:
Cap mobilitat 95-100 100
Mobilitat cintura escapular 90-100 95
Utilització dels 
membres superiors 90-100 90

Síndrome postraumàtic cervical 1-8 1-8
Ciàtica 10-30 10-30
Amputació d’una cama 60-70 55-60
Amputació de dues cames 90-95 80-85
Amputació d’un braç 40-45 45-50
Amputació dels dos braços 70-75 80
Estómac:
Gastrectomia parcial 5-10 5-15

B. Llei de contracte d’asseguran ça

1. Definició de contractació a distància 

La Llei defineix la contractació a distància en els 
termes següents: 

«A los efectos de esta ley se entien de por contra
to a distancia todo contrato de seguro celebrado 
en el marco de un sistema de presta ción de ser
vicios a distancia orga nizada por el asegurado 
que utilice exclusivamente una o varias técnicas 
de comunica ción a distancia hasta la celebra
ción de ese contrato, incluida la propia celebra
ción. Se entenderá por técnica de comunicación 
a distancia todo medio que pueda utilizarse para 
la celebración de un contrato de seguro entre el 
asegurador y el tomador sin que exista una pre
sencia física simul tánea de las partes. 

Las notificaciones o comunicacio nes realizadas 
a distancia, y muy especialmente en las que se 
utilicen técnicas electrónicas, telemáticas o in
formática, deberán garantizar la integridad del 
mensaje, su autenticidad y su no alteración, de
biéndose utilizar mecanismos que garanticen la 
constatación de la fecha del envío y recepción 
del mensaje, su accesibilidad, conser vación y 
reproducción». 

Al mateix temps, afegeix que quan a la Llei es 
diu que un «con trato de seguro o cualquier otra 
información relacionada con el mismo conste por 
escrito, éste requisito se entenderá cumplido si 
el contrato o la información se contienen en pa
pel u otro soporte duradero que permita guardar, 
recuperar fácilmente y reproducir sin cambios el 
contrato o la infor mación». És a dir, està recollint 
l’existència de la venda directa per via telefònica 
o per Internet, no essent ja necessari que el con-
tracte d’assegurança derivat d’a questa venda es 

Gastrectomia subtotal 10-20 15-30
Gastrectomia total 45 45
Impotència masculina 2-20 2-20
Pèrdua de l’úter 5-50 10-40
Ceguesatotal 82-85 85
Perjudici estètic:
Lleuger 1-4 1-6
Moderat 5-7 7-12
Mitjà 8-10 13-18
Important 11-14 19-24
Bastant important 15-20 25-30
Importantíssim >20 31-50

plasmi sobre un paper, es pot fer sobre qualsevol 
altre mitjà durador.

2. Possibilitat de retornar una assegurança 
contractada a dis tància 

La Llei permet que una persona físi ca que actuï 
dins l’àmbit de la vida privada, pugui anul·lar i 
retornar una pòlissa contractada a distància, en 
un termini de catorze dies a comptar des del mo-
ment de la seva contractació o des del moment 
d’haver rebut les condicions d’a quest contracte.

C. Deure d’informació al prene dor en la Llei 
d’ordenació i supervisió de les asseguran·
ces privades

La Llei modifica l’Article 60 de la LOSSP que 
obliga les entitats asse guradores a donar un 
seguit d’informacions al prenedor de l’assegu-
rança abans de contractar-la. En primer lloc, 
s’inclou l’obligació de comunicar al prenedor que 
pot anul·lar la pòlissa contractada a dis tància, 
d’acord amb la ja esmentada modificació de la 
Llei de Contracte d’Assegurança. En segon lloc, 
s’inclou un nou apartat per aquelles asseguran-
ces de vida en les quals el prenedor assumeix 
el risc de la inversió, és a dir, els unitlinked. 
Aquesta obli gació queda així: «en los seguros 
de vida en que el tomador asume el riesgo de la 
inver sión se informará de forma clara y precisa 
acerca de que el importe a percibir depende de 
fluctuaciones en los mercados financieros, aje
nos al control del asegurador y cuyos resultados 
históricos no son indica dores de resultados fu
turos».

D. Estatut legal del CCS

1. Indemnització de danys per sonals a l’es·
tranger 

Seran indemnitzables pel CCS els danys perso-
nals derivats d’esdeve niments extraordinaris 
ocorreguts a l’estranger quan el prenedor de 
l’as segurança tingui la seva residència habitual 
a l’Estat espanyol.

2. Contractes subjectes al recà rrec destinat 
a finançar les fun cions de liquidació d’enti·
tats asseguradores 

Queden també exclosos d’aquest recàrrec els 
plans de previsió asse gurats. 
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En un curt període de temps, en tre el 21 de fe-
brer i el 24 de març de 2004, el BOE publicava 
un seguit de normes que modificaven la legisla-
ció vigent en matèria d’assegurances. 

En concret, aquestes novetats legislatives han 
estat les següents: 

a) Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero, por 
el que se mo difica el Reglamento de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados. 
b) Real Decreto 298/2004, de 20 de febrero, 
por el que se mo difica el plan de contabilidad 
de las entidades aseguradoras y nor mas para 
la formulación de las cuentas de los grupos de 
entida des aseguradoras. 
c) Real Decreto 299/2004, de 20 de febrero, 
por el que se modifi ca el Reglamento sobre 
Responsa bilidad Civil y seguro en la  circu lación 
de vehículos a motor. 
d) Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por 
el que se aprue ba el Reglamento del seguro de 
riesgos extraordinarios. 
e) Real Decreto 301/2004, de 20 de febrero, por 
el que se regulan los libros registro y el deber 
de información estadístico-contable de los cor-
redores de seguros y las so ciedades de corre-
duría de seguros. 
f) Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los 
comisiona dos para la defensa del cliente de 
servicios financieros.
g) Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre 
los departa mentos y servicios de atención al 
cliente y el defensor del cliente de las entida-
des financieras. 

Com que crec que és molt important per a tots 
nosaltres conèixer-les, anem a detallar aques-
tes modificacions, encara que ho farem seguint 
l’ordre d’importància per a nosaltres.

1. Nou Reglament de l’as segurança de ris·
cos extraor dinaris

1.1. Article primer 
El reglament anterior ens parlava de danys a 
les persones i danys materials directes soferts 
per les coses. El nou reglament afegeix la pèr-
dua de beneficis. 

Detalla els fenòmens naturals coberts: «los ter-
remotos y maremotos, las inundaciones extra-
ordinarias, las erupciones volcánicas, la tem-
pestad ciclónica atípica y las caídas de cuer pos 
siderales y aerolitos». 

Es podran cobrir: els vehicles amb matrícula 
espanyola, els béns mobles situats en territori 
espanyol o en un immoble situat a Espanya i 
prenedors que tinguin la seva residència habi-
tual a Espanya. 

1.2. Article segon 
Hi defineix: terratrèmol i sisme submarí, inun-
dació extraordinària, tempesta ciclònica atípi-
ca, incloent-hi com a tal els tornados i els vents 
que superin el 135 km/h en ratxes sostingudes 
en un interval de tres segons, caiguda de cos-
sos siderals i aeròlits, terrorisme, rebel·lió, se-
dició, motí i tumult popular.

1.3. Article tercer 
Queda inclosa la pèrdua de beneficis deriva-
da d’algun sinistre emparat pel CCS, sempre i 
quan estigui coberta dins la pòlissa ordinària. 

1.4. Article sisè 
Queden exclosos els danys i sinistres següents: 

a) Los que no den lugar a indem nización según 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 
de Seguro. 

Novetats legislatives (I)

b) Los ocasionados en personas o bienes 
asegurados por contrato de seguro no incluido 
entre los mencionados en el Artículo 4. 
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la 
cosa asegurada, o a su manifiesta falta de 
manteni miento. 
d) Los producidos por conflictos armados, au-
nque no haya prece dido la declaración oficial 
de gue rra. 
e) Los derivados de la energía nu clear, sin per-
juicio de lo estable cido en la Ley 25/1964, de 
29 de abril, reguladora de energía nuclear. No 
obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos 
todos los daños directos ocasionados en una 
instalación nuclear asegura da, cuando sean 
consecuencia de un acontecimiento extraordi-
nario que afecte a la propia instalación. 
f) Los debidos a la mera acción del tiempo y, en 
el caso de bienes total o parcialmente sumergi-
dos de forma permanente, los imputa bles a la 
mera acción del oleaje o corrientes ordinarios. 
g) Los producidos por fenómenos de la natura-
leza distintos a los se ñalados en el Artículo 1 
y, en particular, los producidos por eleva ción 
del nivel freótico, movimien to de laderas, des-
lizamiento o asentamiento de terrenos, des-
prendimiento de rocas y fenóme nos similares, 
salvo que estos fue ran ocasionados manifiesta-
mente por la acción del agua de lIuvia que, a su 
vez, hubiera provoca do en la zona una situación 
de inundación extraordinaria y se produjeran 
con carácter simultá neo a dicha inundación. 
h) Los causados por actuaciones tumultuarias 
producidas en el cur so de reuniones y mani-
festaciones lIevadas a cabo conforme a lo dis-
puesto en la Ley Orgónica 9/ 1983, de 15 de 
julio, reguladora del Derecho de Reunión, así 
como durante el transcurso de huelgas legales, 
salvo que las citadas ac tuaciones pudieran ser 
calificadas como acontecimientos extraordi-
narios conforme al artículo 1 . 
i) Los causados por mala fe del asegurado. 
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia 
haya tenido lugar en el plazo de carencia esta-
blecido en el Artículo 8. 
k) Los correspondientes a sinies tros producidos 
antes del pago de la primera prima o cuando, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Se-
guro, la cober tura del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros se halle suspen dida o el se-
guro quede extingui do por falta de pago de las 
pri mas. 
I) Los indirectos o pérdidas deri vadas de daños 
directos o indi rectos, distintos de la pérdida de 
beneficios delimitada en este re glamento. En 

particular, no que dan comprendidos en esta 
cober tura los daños o pérdidas sufridos como 
consecuencia de corte o al teración en el su-
ministro exterior de energía eléctrica, gases 
comhustibles, fuel-oil, gas-oil u otros fluidos, 
ni cualesquiera otros da ños o pérdidas indirec-
tas distin tas de las citadas en el párrafo an-
terior, aunque estas alteraciones se deriven de 
una causa induida en la cobertura de riesgos 
extraor dinarios. 
m) Los siniestros que por su mag nitud y gra-
vedad sean calificados por el Gobierno de la 
Nación como de «catástrofe o calamidad naci-
onal». 

1.5. Article setè 
Queden també emparats: «Los gastos de des-
barre y extrac ción de lodos, demolición, deses-
combro, extracción de lixiviados y transporte 
a vertede ro o planta de residuos autoriza dos 
serán considerados como daños al continente 
asegurado. Los gastos necesarios para deposi-
tar en vertedero los bienes de contenido daña-
dos, incluidos los que pudieran considerarse 
como tóxicos o peligrosos, serán consi derados 
como daños al conteni do asegurado. 

La indemnización conjunta por gastos comple-
mentarios quedará limitada al 4% de la suma 
asegurada, y así será calcu lada según la aplica-
ción de lo esta blecido en el Artículo 5 para los 
supuestos de infraseguro. No seran objeto de 
cobertura los gastos de limpieza y desbarre de 
cauces públicos, canales, vasos de embalses o 
cunetas, dragados de fondos marinos, y los de 
obras de drenaje de infraestructuras».

1.6. Article vuitè 
Es modifica el termini de carència que s’aplica 
als nous contractes, el qual queda fixat en set 
dies naturals, quan abans era d’un mes. 

1.7. Article novè 
Es modifica també la franquícia aplicable als si-
nistres de danys, la qual serà d’un 7%, excepte 
en el cas de danys que afectin a vehicles as-
segurats per pòlissa d’automòbils, habitatges i 
comunitats de propietaris d’habi tatges. 

En el cas de la pèrdua de beneficis, s’aplicarà 
la mateixa franquícia que aparegui a la pòlissa 
ordinària. 
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2. Reial Decret 301/2004, de 20 de febrer, pel 
que es regulen els llibres registre i el deure 
d’infor mació estadístico·comptable dels cor·
redors d’assegurances i de les societats de 
corredoria d’assegu rances.

Aquest Reial Decret marca, tant per als corredors 
com per a les corredories, dues obligacions dife-
rents: portar i conservar una sèrie de llibres regis-
tre i lliurar documentació estadístico- comptable a 
l’organisme de con trol corresponent 

2.1. Llibres registre

S’ha de portar i conservar un seguit de llibres re-
gistre, els quals es trobaran a disposició de l’or-
ganisme de control corresponent (DGSFP o DGPFA), 
no essent ne cessari, doncs, el seu lliurament sense 
ser requerits per fer-ho. Els llibres són: 

2.1.1. De pòlisses i suplements intermediats, en 
els quals es farà constar, com a mínim: el ram, la 
data d’efecte, el número de pòlissa o suplement, 
el prenedor de l’assegurança, el capital de l’asse-
gurat i les primes –si procedeix de la pròpia xarxa 
del corredor o la corredoria o bé d’un col·laborador 
mercantil. 

2.1.2. De primes cobrades per mitjà del corredor o 
corredoria, és a dir, no hi figuraran les co brades di-
rectament per les entitats asseguradores. S’haurà 
de fer constar: el ram, el número de pòlissa, el 
prenedor de l’assegurança, el venciment del re-
but, l’import de la prima i la data de cobrament. 

2.1.3. De sinistres tramitats. Els sinistres es re-
gistraran en el moment en què siguin coneguts 
pel corredor o corredoria, i se’ls donarà un núme-
ro correlatiu, dins de cada una de les sèries que 
s’estableixin, d’acord amb els criteris de classifi-
cació utilitzats. Hauran de contenir: el número de 
pòlissa, la data del sinistre, la data de declaració 

del sinistre i la data de liquidació del sinistre –si 
existeix una reclamació judi cial, administrativa, 
davant el de fensor de l’assegurat o de qual sevol 
altre tipus. 

2.1.4. De col·laboradors mer cantils. Hauran d’ano-
tar-se les dades personals que identifiquin els 
col·laboradors utilitzats com a xarxa de distribució 
diferent a la pròpia. Ara bé, què s’entén per xarxa 
de distribució diferent a la pròpia? Per contestar 
aquesta pregunta hauríem d’anar a l’Article 21 
de la Llei 9/1992, de Mediació en Assegurances 
Privades, el qual assenyala textualment: «Los cor
redores de seguros y las sociedades que ejerzan 
la activi dad de correduría de seguros po drán ce
lebrar contratos mercanti les de colaboración con 
personas físicas o jurídicas, de cuya actua ción se 
responsabilizaron adminis trativamente, con el fin 
de utilizar los servicios de personas y redes de dis
tribución distintas de las pro pias». 

És a dir, sembla que només s’hau rien de fer cons-
tar en el registre els col·laboradors amb contracte 
mercantil i que disposin de xarxa de distribució 
pròpia, diferent de la del corredor o corredoria. 
En aquest registre s’haurà de fer constar: la data 
d’alta i la data de baixa –quan es produeixi la for-
mació rebuda. Per portar correctament aquests lli-
bres, hem de tenir en compte els punts següents: 
els tres primers podran estar situats en diferents 
arxius informà tics, sempre i quan sigui possible 
establir una correlació entre ells, tots els llibres 
registre es podran conservar en suport informà-
tic –no podran portar-se amb un retard superior 
a tres mesos i hauran  d’estar a disposició de la 
DGSFP o de la DGPFA.

2.2. Obligacions comptables

2.2.1. Característiques de les obligacions comp-
tables. Fins al moment actual, tant els corredors 
com les corredories havíem de presentar la nostra 

Novetats legislatives (II)

comptabilitat i la informació es tadística quan la 
reclamava la DGSFP o la DGPFA. A partir d’ara 
això canvia i haurem de portar i lliurar a aquests 
organismes de control una infor mació estadística 
i comptable que haurà de complir els requisits se-
güents: 

1 L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural.

2 El compte de pèrdues i guanys recollirà la to-
talitat dels ingressos i despeses de les activitats 
desen volupades pels corredors i corre dories.

3 S’haurà de subministrar anual ment la informació 
estadística i comptable a la DGSFP o a la DGPFA. 
Aquesta informació es podrà enviar per via telemà-
tica. Aquesta informació inclourà: les dades refe-
rents a la distribució del capital social de les soci-
etats, és a dir, qui són els socis d’aquesta societat; 
l’estructura de l’organització, és a dir, el personal 
de direcció, la res ta de treballadors i els col·labo-
radors que tingui el corredor o la corredoria; el pro-
grama de formació que s’im parteix al personal i als 
col·la boradors; la distribució de la cartera d’asse-
gurances; i el compte de pèrdues i guanys que recu-
lli tots els ingressos del corre dor o de la corredoria 
de forma conjunta i desglossada. Una qüestió que 
ha aixecat molts dubtes és la de saber què s’entén 
per «tots els ingressos del corredor o de la corredo-
ria». Si ens fixem en el punt 2 de l’Article 2 d’aquest 
Reial Decret, aquest diu textualment: «La cuenta de 
pérdidas y ganancias recogerá la totalidad de los 
ingresos y gastos de las activida des desarrolladas 
por los corredo res de seguros y sociedades de cor
redoría de seguros…».

Per a les societats, cap problema, ja que aques-
ta informació coincideix amb la que s’envia al 
Registre Mercantil. Ara bé, què passa amb els 
corredors perso nes físiques? Han de posar tots 
els seus guanys, vinguin d’on vinguin? La respos-
ta és sí. 

Aquesta, però, és una informació estadística i, 
per tant, no afecta a cap figura impositiva (renda, 
societats, patrimoni, etc.), per la qual cosa, ni pot 
constituir delicte fiscal ni pot significar l’aplicació 
de cap tipus de recàrrec. Per altra part, l’única 
conducta que sanciona aquest Reial Decret és 
el no enviament d’aquesta informació, ja que el 
punt 2 de l’Article 3 ens diu que «(…) la falta de 
remisión de la in formación a que se refiere el Artí
culo 2 de este real decreto será constitutiva de 
infracción adminis trativa». 

Es pot considerar manca d’en viament l’haver-se 
oblidat de fer constar una part dels ingressos 

d’una persona física? En principi hauríem de pen-
sar que sí, per tant, el nostre consell és que es de-
clari allò que figura a la declaració anual de l’IRPF. 

2.2.2. Terminis per a l’enviament de la informació. 
Abans del 31 de juliol de l’any següent. És a dir, 
abans del 31 de juliol del 2005 s’haurà d’enviar la 
informació corresponent al 2004. 

2.2.3.  Enviament de la informa ció a través de 
mitjans telemàtics. L’enviament d’aquesta infor-
mació a l’organisme de control corres ponent es 
podrà fer per via tele màtica. En cas de fer-ho, 
es realit zarà de conformitat a l’Annex 11 de l’Or-
dre ECO/1589/2003, de 29 de maig. En concret, 
aquest annex ens diu: 

 1. El interesado accederá me diante el navegador 
a la dirección www.dgsfp.mineco.es y a través 
del enlace oficina virtual. El sistema mostrará una 
pantalla con las distintas materias suscep tibles 
para poder realizar presentaciones telemáticas 
disponibles en la Dirección General de Segu ros y 
Fondos de Pensiones. Será necesario estar en po
sesión de firma electrónica avanzada basada en 
un certificado que cum pla la recomendación UIT 
X.509.V3 o superiores (ISO/IEC 95948 de 7997) 
o aquellas otras que pudieran ser publicadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de conformi
dad con lo pre visto en la legislación sobre firma 
electrónica. A estos efectos, serán válidos los cer
tificados expedidos por la FNMT (c/ase 2CA) que 
cumplan los requisitos establecidos en el anexo IV 
de la Orden de 26 de diciembre de 2007. 

 2. Una vez seleccionada la pre sentación telemá
tica correspon diente, el sistema le muestra el for
mulario de captura de datos. 

 3. Deberán cumplimentarse los datos solicita
dos en el formulario, especificando el tipo de 
documen tación a presentar. 

 4. Una vez cumplimentados los da tos y seleccio
nados los archivos a enviar, mediante el procedi
miento anterior, deberá pulsarse el bo tón firmar 
y enviar. 

 5. Si la presentación es aceptada, el sistema de
volverá en pantalla los datos del documento, indi
cando la persona que realiza la presentación, la 
dirección del correo electrónico para envío de no
tificaciones, la fe cha de presentación, el número 
de orden dentro del registro telemático, la fecha y 
la hora en que queda re gistrado, la huella digital y 
el nom bre del documento anexado». 
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EI final de les vacances (dels afortunats que les 
varen fer) co incidí amb una vaga de les grues 
que donen servei d’assistència en viatge a les 
entitats asseguradores. 

D’entrada, ens trobem davant un altre exemple 
de la força d’actuar d’aquestes asseguradores 
que, per aconseguir uns bons resultats compta-
bles no dubten en anar con tra els seus propis 
proveïdors. D’aquesta forma, pressionen els pè-
rits, marcant els seus ritmes de treball i, alhora, 
rebaixant els seus honoraris per actuació. I així 
podem veure com es degrada el servei d’aquests 
professionals i, de retruc, com assegurats i me-
diadors sofrim les conseqüències de la seva 
mala actuació. 

Pressionen també els mediadors, obligant-nos a 
realitzar cada vegada més tasques i feines que 
no ens pertoquen i, alhora, ens retiren potestats 
i ens rebaixen les comissions. AI mateix temps 
que intenten que els sinistres els resolguin les 
empre ses externes d’assistència, retallen al mà-
xim els honoraris per servei lliurat, amb la qual 
cosa aconse gueixen que aquestes empreses 
inflin les factures, per compensar el que no els 
volen abonar. 

De tots aquests proveïdors de serveis a les as-
seguradores, els primers en esclatar han estat 
els empresaris de grues de carretera. Que hagin 
estat ells és lògic ja que no poden inflar un ser-
vei. La recollida d’un vehicle és única i el trajecte 
efectuat, també. 

Ara bé, qui foren els autèntics perjudicats de la 
vaga? La resposta és fàcil, els assegurats que 
tenien a les seves pòlisses contractada la garan-
tia d’assistència en viatge. I aquesta garantia es 
troba contrac tada en la pràctica totalitat de les 
pòlisses d’assegurança que empa ren els turis-
mes i furgonetes. Què havia de fer qui es troba-

va amb el vehicle avariat o accidentat i sense el 
servei de grua? I, què ha de fer posteriorment? 

Comencem per les implicacions legals de la ne-
gativa de lliurar el servei de grua. El contracte 
d’assegurança, tal com recull l’Article 1 de la Llei 
50/1980, de Contracte d’Assegurança: «es aquel 
por el que el asegurador se obliga, mediante el 
cobro de una prima y para el caso de que se pro
duzca el evento cuyo riesgo es ob jeto de cober
tura a indemnizar, den tro de los límites pactados, 
el daño producido al asegurado o a satisfa cer 
un capital, una renta u otras prestaciones con
venidas». És a dir, l’entitat asseguradora està 
obligada a donar la prestació pacta da quan es 
produeix el sinistre, sempre i quan la prima hagi 
estat pagada.

Aquesta prestació pot ser substituïda pel resca-
balament en diner del perjudici sofert. Evident-
ment, tal com assenyala el Codi Civil, aquesta 
prestació pot no realitzar-se si ho impedeix una 
força major. 

Però, es pot considerar força major que les em-
preses de grues es declarin en vaga? La resposta 
és senzilla i clara: de cap manera.

L’obligació de donar el servei s’es tableix entre 
l’assegurador i el pre nedor de l’assegurança o 
l’assegurat. No apareix en el contracte d’as-
segurança la figura del pres tador del servei o 
qualsevol altre de semblant. Per tant, la forma 
en què l’entitat asseguradora dóna aquest servei 
és irrellevant, sempre i quan el doni. En aquest 
cas, per tant, si l’assegurador no té grues per do-
nar el servei, compleix la seva obligació si abona 
l’import del servei que l’assegurat ha hagut de 
contractar particularment. 

De tota manera, cal veure com es troba redactat 
el condicionat de la garantia d’assistència, ja 

De grues i assegurances 

que si assenyala que l’asseguradora efectuarà 
el servei de grua, en aquest cas, i d’acord amb 
l’Article 110 del Codi Civil, aquesta entitat haurà 
de fer-se càrrec dels perjudicis que sofreixi l’as-
segurat derivats de la manca d’aquest servei. I 
aquests perjudicis poden anar des de la desapa-
rició de tot o part del vehicle, fins a pèrdues eco-
nòmiques derivades de no haver arribat a temps 
al lloc de destinació. 

Ara bé, si a la garantia d’assistència apareix i 
l’assegurador es farà càrrec únicament de l’abo-
nament del servei, és clar que si realitza aquest 
abonament no existeix incompliment del con-
tracte i, per tant, no se li poden demanar danys 
i perjudicis. 

Vistes les implicacions legals, cal passar a la 
pràctica i veure com ha d’actuar el prenedor 
de l’assegu rança que es trobi davant un cas de 
manca de servei de grua quan la necessita per 
avaria o accident. Com ja hem vist anteriorment, 
en principi la seva actuació dependrà de com es-
tigui redactada la garantia d’assistència. 

Suposarem, en primer lloc, que l’asseguradora 
s’obliga únicament al pagament del servei. En 
aquest cas, el prenedor o assegurat haurà de 
comunicar el sinistre en la forma que digui la 
pòlissa, és a dir, si hi apareix que prèviament a 
qualsevol actuació ha de posar-se en contacte 
amb l’asseguradora, ho ha de fer. El problema 
rau en el fet que, normalment, aquest contacte 
es fa via telefònica i, per tant, no queda cons-
tància documental d’haver realitzat aquesta 
comunicació. Com solucionar aquest entrebanc? 
El contracte d’assegurança és un contracte de 
bona fe i, per tant, l’asseguradora dóna un codi o 
referència pel servei sol·licitat, el prenedor ho ha 

de conservar i pot considerar que ja ha complert 
amb la seva obligació. 

En cas que no li donin aquesta referència, el que 
haurà de fer és buscar alguna per sona que tingui 
presumpció de veracitat (policia o notari) i que 
aixequi acta del fet. D’aquesta ma nera podrà re-
clamar l’import del servei a l’assegurador. Si no 
troba un servei de grua, serà un problema seu i 
no podrà reclamar danys i perjudicis per incom-
pliment de contracte, ja que l’asse guradora no 
s’ha negat a realitzar el pagament. Suposem, en 
segon lloc, que l’asseguradora s’obligui a donar 
el servei de grua. Com ha d’actuar el prenedor?

Com en el cas anterior, el prenedor o assegurat 
haurà de comunicar el sinistre en la forma que di-
gui la pòlissa. I com en el cas anterior, ha d’acon-
seguir una prova de la ne gativa de l’assegurado-
ra a donar el servei i, per tant, de l’incompli ment 
del contracte. En aquest cas, tant si troba com 
si no, un servei de grua, existeix incompliment 
de contracte i, en conseqüència, l’asseguradora 
haurà de fer-se càrrec del rescabalament de tots 
els danys i perjudicis que aquest incompliment 
causi a l’assegurat. 

El que en cap cas ha de fer el pre nedor, ni nosal-
tres podem admetre, és implicar el seu mediador 
en el tema, ja que, ni aquest té cap responsa-
bilitat per les actuacions de les asseguradores, 
ni forma part del contracte d’assegurança. I ja 
tenim suficients responsabilitats els mediadors 
com per carregar-ne amb altres. 

Per acabar, cal reconèixer que les asseguradores 
se n’han sortit prou bé aquesta vegada. Però la 
veda està oberta, qui serà el pròxim? 



140 | | 141

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

octubre
novembre
desembre

2004

88

 La Unió Europea ens té acostumats a actuaci-
ons bones i dolentes. La que vull comentar és 
d’aquestes últimes. A partir de l’any 2007 la 
Comissió vol que desaparegui el que consi deren 
una discriminació contra la dona en les assegu-
rances, és a dir, que hi hagi diferència de prima 
per raó de sexe. 

La primera pregunta que ens hem de fer és: exis-
teix realment discri minació per raó de sexe en 
els preus de les assegurances? 

Per respondre-la serà millor concentrar-nos en 
els tres rams on es pro dueix la diferència de pri-
ma entre ho mes i dones: vida, salut i automòbils. 
Comencem pel ram de vida i, per analitzar-la, 
prenem la taula PER 2000 per a població mas-
culina i femenina i compararem les esperances 
de vida: 

D’aquesta manera, quan un home neix té una 
esperança de viure 78 anys, mentre que quan 
neix una dona la seva esperança de vida és de 
85 anys.

Quan una dona té 30 anys, encara li queda una 
esperança de vida de quasi 56 anys més, men-
tre que a un home no li queden ni 50 anys més 
d’esperança de vida.

D’aquesta manera, quan es con tracta una pòlis-
sa de vida per a cas de mort, tenen el mateix risc 
un ho me i una dona? I en les asse gurances de 
vida per a cas de vida? En les primeres és lògic 
que un home pagui més prima, ja que la seva 
possibilitat de morir és supe rior a la de la dona. 
En el segon cas, l’home obtindrà més rendiment 
de la prima ja que té menys possi bilitats de co-
brar-la que una dona. Tot això és discriminació? 

Estudiem ara les pòlisses de salut. De totes 
les visites d’especialitats mèdiques, les de 
tocologia-gine cologia representen el 14,52%, 
seguides únicament per les de pediatria (un 
11,31%) i les de traumatologia (un 11,14%).

De tots els actes i intervencions d’especialitat 
mèdiques, les de to cologia-ginecologia repre-
senten un 14,19%, superades únicament per les 
de neonatologia (un 23,47%) i les destomatolo-
gia (14,36%). 

En aquest cas queda clar també que, mentre 
es troba en edat fèrtil, el risc que presenta una 
dona és superior al que representa un home. Que 
paguin més les dones en edat fèrtil, és discrimi-
nació contra elles? 

Mirem finalment l’assegurança de vehicles. Dels 
80.303 accidents de trànsit que durant l’any 2003 
van ocórrer a l’Estat espanyol, en 66.719 estaven 
implicats conduc tors i tan sols 13.584 conducto-
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de vida 
O 85,16 O 78,29 
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20 65,63 20 59,18 
25 60,70 25 54,49 
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res. Això representa que dels conductors impli-
cats en accidents amb víctimes, un 83,08% són 
homes i tan sols un 16,92% són dones. Si tenim 
en compte que dels 22.381.581 carnets que hi 
ha a l’Estat espanyol, un 37,51 % corresponen 
a dones, veiem clarament la desproporció dels 
percentatges entre conductors i conductores im-
plicades en acci dents amb víctimes. 

Que les dones paguin menys que els homes, és 
discriminació positi va? 

Ja que hi som, fem una ullada als conductors 
joves. Del total d’acci dents que hem esmentat, 
80.303, en 14.014 (un 17,45%) hi havia implicats 
conductors d’entre 18 i 24 anys i en 23.874 (un 
29,73%) conductors entre 25 i 34 anys. És a dir, 
un 47,18% dels accidents amb víctimes veu im-
plicat almenys un conductor d’entre 18 i 34 anys. 
El percentatge de conductors d’a questes edats 
sobre els 22.381.581 conductors que hi ha a l’Es-
tat es panyol és de 36,37%, quasi onze punts per 
sota del percentatge d’im plicats en accidents 
(respectivament un 10,80% i un 25,57%). 

Estan discriminats el conductors joves? 

Clarament la UE està confonent la diferència de 
risc amb discriminació amb la qual cosa està en-
trant en un terreny més que perillós. 

Si obliga a eliminar les diferències de primes per 
raó de l’existència de risc diferent entre homes 
i dones aconseguiran que les dones paguin més 
per les assegurances de vida i d’automòbils, pa-
guin menys per les assegurances de salut men-
tre es trobin en edat fèrtil i paguin més la resta 
de la seva vida i obtinguin un capital més alt en 
les assegurances de vida per a cas de vida.

El problema és que si les diferències de risc es 
consideren discriminació ens trobarem que les 
persones grans hauran de pa gar el mateix que 
els joves en el cas de les assegurances de vida 
per a cas de vida, també hauran de pagar el ma-
teix que els joves en el cas de les assegurances 
de salut i els joves hauran de pagar el mateix 
que la resta en les asse gurances d’automòbils i 
que els que treballin amb alta tensió i a deu me-
tres del terra hauran de pagar el mateix que els 
oficinistes en les assegurances d’accidents, etc. 

Confondre risc i discriminació és una autèntica 
barbaritat. Esperem que la UE no la cometi i que 
la idea llançada en el seu dia quedi només en 
una relliscada sense més conseqüències. 
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Probablement una de les formes d’assegurança 
més simpà tiques per a l’assegurat i el media dor 
és la de «primer risc», ja que ens evita el sempre 
molest proble ma de valorar correctament els ca-
pitals a assegurar i, en el moment del sinistre, la 
possibilitat que existeixi infraassegurança, amb 
la consegüent aplicació de la regla proporcional.

Ara bé, aquesta forma d’assegu rança presenta 
unes particularitats que cal conèixer puix moltes 
vegades ens trobem que les pròpies entitats as-
seguradores l’apliquen de forma incorrecta, per 
desconeixe ment de les seves característiques 
especials. 

Començarem per veure aquestes característi-
ques per passar a con templar les aplicacions in-
correctes que en fan les entitats asseguradores. 

Així, podem dir que el capital a pri mer risc té les 
característiques tècniques següents: 

1. És una forma d’establir el capital assegu-
rat únicament aplicable a les assegurances de 
danys, en cap cas es pot aplicar a les asse-
gurances personals. 

2. És un capital independent del va lor real dels 
objectes assegurats i d’aquí es deriva la seva 
caracterís tica més coneguda, i a la que ja hem 
fet referència, la no existèn cia d’infraasseguran-
ça en el mo ment del sinistre i, per tant, la no 
aplicació de la regla proporcio nal. Essent un ca-
pital independent del valor de l’objecte, queda 
única ment anul·lat en cas de desa parició total 
d’aquest objecte, en contra del que passa amb 
la res ta de formes d’assegurament del capital 
(valor real, valor parcial, etc.). No cal, per tant, 
efectuar cap reposició de prima després d’un 
sinistre. 

3. No es pot sumar a altres capitals a primer 
risc que existeixin sobre el mateixos béns, tant 
sigui en una com en diferents pòlisses. Què vol 
dir aquesta característi ca? Posem un exemple. 
Tenim un capital per vidres de 600€ a pri mer 
risc assegurats per pòlissa de la llar i un altre 
capital de 1.000€ sobre els mateixos vidres, i 
també a primer risc, per pòlissa de comu nitats. 
El propietari dels vidres no tindrà una assegu-
rança per valor de 1.600€, la tindrà únicament 
per valor de 1.000€, repartits pro porcionalment 
entre dues pò lisses. 

4. Es poden superposar capes dife rents. Aquesta 
és la solució per sumar diferents capitals a pri-
mer risc sobre els mateixos béns. Aquestes ca-
pes actuen, bé a par tir dels límits coberts per la 
prime ra pòlissa o, bé en excés d’una franquícia 
determinada. Seguint amb l’exemple anterior, 
podríem assegurar un capital a primer risc cobert 
en primera capa de 1.000€ per la pòlissa A i una 
segona capa 600€ coberta per la pòlissa B. El 
capital emparat per aquesta pòlissa B es podria 
cobrir: a) com a excés sobre els capitals de la 
pòlissa A, o b) com a capital a primer risc amb 
franquícia de 1.000€. De vegades sobta que la 
fran quícia pugui ser superior al propi capital, 
però aquest fet ens que darà explicat veient la 
característica següent. 

És un valor absolut que s’aplica a partir de la 
franquícia que figu ra al contracte, presentant 
només les limitacions següents: a) l’import del 
rescabalament dels danys soferts pels objectes 
asse gurats, i b) la suma màxima que figura en 
pòlissa. De fet, es podria considerar que la fran-
quícia correspon a una primera capa a càrrec del 
propi pre nedor. 

Aclarim-ho. Seguim amb els nos tres vidres asse-
gurats per pòlissa de comunitat amb un capital 

El capital a primer risc 

a primer risc de 1.000€, amb fran quícia per si-
nistre de 100€. Suposem un sinistre de trenca-
ment per import de 750€. Els cent primers euros 
corresponen a la franquícia o primera capa a 
càrrec de l’assegurat, la resta, 650€, els abona-
rà l’assegurado ra ja que és un capital inferior a 
l’assegurat, que era de 1.000€. 

Ara bé, suposem ara un sinistre de trencament 
per import de 1.250€. Com en el cas anterior, 
els cent primers euros correspo nen a la fran-
quícia, la resta són 1.150€. Quina quantitat ha 
d’abonar l’asseguradora? No més 900€? (capital 
assegurat menys franquícia, és a dir 1.000-100). 
No, l’asseguradora ha de pagar 1.000€, ja que 
aquest és el valor assegurat a primer risc per so-
bre de la franquícia esta blerta i que, en aquest 
cas, repre senta el màxim emparat per pò lissa. 

Trobem lògic, doncs, que pugui existir una 
franquícia superior al propi capital assegurat. 
Seguint amb l’exemple anterior, els 150€ que 
manquen (o 250€, depenent de com estigui 
redactat el contracte d’assegurança) els cobriria 
la segona capa. 

5. És un capital per sinistre i per tant, excepte en 
el cas de desaparició total dels objectes asse-
gurats, respondrà tantes vegades com sinistres 
tinguin els objectes assegurats. 

6. De totes les assegurances de danys recollides 
per la Llei 50/1980, de Contracte d’Assegu rança, 
tan sols les de Responsa bilitat Civil i Defensa 
Jurídica tenen els seus capitals com a única 
for ma d’assegurament dels seus capitals la de 
primer risc. La resta d’assegurances poden con-
tractar-se amb qualsevol for ma de capital (valor 
real, valor parcial, a primer risc, etc.). 

Passem ara a veure algunes de les errades que 
cometen les assegu radores en el cas dels valors 
a pri mer risc. 

1. Aplicar sublímits. El capital a pri mer risc, com 
hem vist, és un va lor absolut. Si es vol limitar 
el seu import per a un tipus de sinistre, el que 
caldria és fer diferents assegurances a primer 
risc. Queda clar que posar límits inferiors al ca-
pital màxim em parat representa una clàusula 
que limita els drets dels assegurats i, per tant, 
d’acord amb el que assenyala l’Article 3 de la 
Llei 50/1980, s’han de destacar de forma espe-
cial i hauran de ser específicament acceptades 
per escrit. 

2. Posar un límit màxim per anua litat. Ja hem 
vist que l’assegu radora ha de respondre tantes 
vegades com sinistres tinguin els objectes asse-
gurats. El límit, ja ho hem vist, és per sinistre. 

3. Voler cobrar prima per reposar el capital des-
prés d’un sinistre. Ja hem vist que, essent un 
capital independent del valor de l’ob jecte, queda 
únicament anul·lat en cas de desaparició total 
d’a quest objecte i, per tant, no cal efectuar repo-
sició de prima des prés d’un sinistre. 

4. Voler deduir la franquícia de l’import del sinis-
tre, en comptes d’abonar el seu import a partir 
de la franquícia. 

Cal dir que, en general, aquestes errades es co-
meten només en les pòlisses de Responsabilitat 
Civil i l’explicació a aquest fet pot venir do nada 
pel desconeixement del fet que els capitals en 
aquest tipus d’assegurança només poden tenir 
la forma de primer risc. 
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Potser a algú li pot sobtar aquest títol, essent 
com som mediadors d’assegurances. El que pas-
sa és que moltes vegades els arbres no ens dei-
xen veure el bosc i crec que de tant en tant val la 
pena reflexionar sobre la nostra activitat. 

De fet, si un client nostre ens pre guntés què és 
l’assegurança, sabríem respondre-li? I cal dir 
que, fer-ho correctament, ens evitaria moltes 
discussions amb ell ja que serviria perquè enten-
guessin les regles del joc. 

Intentarem respondre la pregunta, fi xant-nos, en 
primer lloc, en quines foren les raons que dona-
ren lloc al naixement de l’esperit assegurador. 

Un set segles abans de la nostra era els grecs 
portaven les seves mer caderies en vaixells per 
tota la Me diterrània. Naturalment aquests vi-
atges eren perillosos. Quan anaven a Rhode o 
Emporion havien de passar per un cap on un fort 
vent del nord feia enfonsar els vaixells (suposo 
que els de Llançà o Portbou saben de què parlo). 
Si a un capità o armador se li enfonsava el vai-
xell, perdia aquest vaixell i la seva mercaderia i 
es trobava amenaçat de ruïna. 

Els armadors d’un mateix port, que eren antics 
però no estúpids, s’ado naren que si repartien la 
pèrdua d’un vaixell i la seva mercaderia entre 
tots, ja no significava la ruïna per al pro pietari, 
així decidiren que les pèrdues passarien a ser 
mútues, és a dir, de tota la comunitat. 

Per això, quan un vaixell carregat sortia, l’inte-
ressat concertava un prés tec equivalent a l’im-
port del vaixell i la càrrega amb la resta d’arma-
dors. Si el vaixell tornava, el propietari pa gava 
el préstec i els interessos, si s’enfonsava, es 
quedava amb l’import del crèdit. 

Aquest esperit de repartiment de pèrdues (mu-
tualista) s’ha mantingut inalterable al llarg de 
la història de l’assegurança. Arribem d’aquesta 
manera a la primera regla de l’as segurança, tot·
hom paga perquè cobri qui ha sofert el dany. 

És a dir, si algú pensa que amb l’as segurança 
ha d’obtenir benefici (ha de cobrar més del que 
paga), està fent un mal favor a la resta, ja que 
hauran de pagar més per compensar. 

Això ens porta a la segona regla de l’asseguran-
ça: el risc ha de ser comú a un nombre sig·
nificatiu de persones (físiques o jurídiques), ja 
que en cas contrari els efectes del sinistre no es 
podrien repartir.

A més a més, si no existeix una ex periència su-
ficient de casos a asse gurar, no es pot crear una 
base esta dística que permeti el càlcul de proba-
bilitats d’ocurrència d’un sinistre ni la quantia 
màxima del dany que un sinistre pot produir. 

És a dir, l’aparició de nous productes o de nous 
sistemes, sempre serà vist amb una desconfian-
ça per part de les entitats asseguradores puix 
que, ni són riscos comuns a un univers sufici-
entment ampli de persones, ni existeix una ex-
periència que permeti el càlcul de la probabilitat 
d’un dany. 

Passem a la tercera regla de l’assegurança: 
s’emparen fets acci dentals. 

Per fet accidental hem d’entendre aquell que 
passa de forma imprevisi ble, sobtada i aliena a 
la voluntat de qui el sofreix. 

D’aquesta manera, no tindran mai cobertura as-
seguradora: 

Què és l’assegurança? 

1 Els sinistres que ja han ocorregut en el mo-
ment de contractar l’as segurança ja que, si ja 
han ocor regut, no són imprevisibles. Aques ta 
possibilitat de cobertura es recull en l’Article 4 
de la Llei de Contracte d’Assegurança, quan diu: 
«El contrato de seguro será nulo, salvo en los ca
sos previstos por la Ley, si en el momento de su 
con clusión no existía el riesgo o había ocurrido 
el siniestro».

2. Els sinistres, l’ocurrència dels quals sigui pre-
visible. Per exemple, els danys produïts per ca-
nonades en mal estat, la utilització d’estris que 
és segur que causaran danys, etc. Tampoc que-
daran emparats els sinistres deguts a la manca 
de manteniment necessari en els objectes asse-
gurats, ja que aquesta manca de manteniment fa 
que l’ocurrència del sinistre sigui més probable. 
Es tracta també d’evitar l’ano menada «antise-
lecció», és a dir, que es vulguin assegurar només 
aquells que tinguin una proba bilitat més alta de 
sofrir un dany.

3. Els sinistres que siguin conseqüència de pro-
cessos graduals, és a dir, que no hagin ocorregut 
de forma sobtada. D’aquesta manera queden 
sense cobertura aquells danys ocorreguts per 
culpa de la degra dació deguda al pas del temps. 

4. Els sinistres causats expressament pel prene-
dor de l’assegurança o l’assegurat ja que, lògi-
cament, no es poden considerar aliens a la seva 
voluntat. Això es recull repetidament a la quan 
ens parla que en cas de mala fe o culpa greu del 
prenedor o de l’as segurat, l’entitat asseguradora 
queda lliure de la seva obligació d’indemnitzar. 

5. S’han de posar tots els mitjans necessaris per 
evitar que tingui lloc un sinistre. És a dir, el fet 
de tenir una cober tura asseguradora no eximeix 
al prenedor de l’assegurança o a l’assegurat de 
fer tot el possible per evitar el sinistre. Això es 
recull en la Llei de Con tracte d’Assegurança al 
seu Article 17, que ens diu: «El asegurado o el 
tomador del se guro deberán emplear los medios 

a su alcance para aminorar las con secuencias 
del siniestro».

Passem a la quarta regla de l’as segurança: 
s’emparen les conse qüències econòmiques de 
sinistres ocorreguts. És a dir, s’empara el res-
cabalament del dany patrimonial que l’ocurrèn-
cia d’un sinistre causi a l’as segurat o beneficiari 
de l’assegu rança, però no es cobreix el dany pa-
trimonial que no derivi d’un sinistre. 

Per exemple, quedarà cobert el dany que el 
trencament sobtat d’una cano nada provoqui a 
un edifici, però no quedarà coberta la reparació 
d’una canonada per evitar que es trenqui. 

A més a més, com que queden úni cament cober-
tes aquestes conse qüències econòmiques, no 
es pot pre tendre obtenir un benefici del sinistre 
(excepte en la cobertura específica de pèrdua de 
beneficis). 

Això queda perfectament recollit en la Llei de 
Contracte d’Assegurança, al seu Article 26, que 
ens diu: «El seguro no puede ser objeto de enri
quecimiento injusto para el asegu rado».

Finalment entrem a la cinquena re gla: els termes 
de l’assegurança es recullen en un contracte es-
crit, de caràcter bilateral.

És a dir, tot allò que no quedi degu dament re-
flectit en un document con tractual degudament 
signat per les dues parts, assegurador i prenedor 
de l’assegurança, no té cap validesa. 

Vistes les cinc regles bàsiques de l’assegurança, 
en podem treure una definició: «L’assegurança 
consisteix en el repar timent, entre un nombre 
significatiu de persones que es troben subjectes 
a ris cos que es puguin equiparar, de les conse-
qüències econòmiques de si nistres soferts per 
una d’elles, es troba els seus termes i condici-
ons recollits en un contracte escrit, de caràcter 
bi lateral.» 
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Durant els últims temps hem sentit parlar massa 
vegades de catàstrofes «naturals» al nostre món. 
Terratrèmols, inundacions, tsunamis, sequeres i 
un llarg etcètera de fenòmens que es cobren el 
seu tribut en vides i béns. 

Per als que ens trobem en el món de l’assegu-
rança és normal que ens fem la pregunta: es po-
den assegurar? La resposta és afirmativa, però 
amb moltes condicions. Conèixer-les i, de pas, 
conèixer el futur d’aquest ram és el que voldria 
desenvolupar en aquest escrit. 

Comencem a definir què és un fet catastròfic en 
sentit assegurador. Quan sentim a la ràdio o a la 
televisió o llegim als diaris que ha ocorregut una 
catàstrofe tots entenem que ha ocorregut un fet 
excepcional que ha causat un important nombre 
de víctimes o de danys materials. Ara bé, com 
tots sabem, aquest fet ja no és assegurable, 
puix ja ha passat. Queda clar, doncs, que el que 
podem assegurar no són catàstrofes sinó el risc 
dels danys personals i materials que l’ocurrència 
d’una catàstrofe pugui provocar en el futur. 

D’aquesta manera, en sentit asse gurador poden 
definir una catàstrofe com l’esdeveniment que 
provoca una multitud de sinistres individuals 
que afecten un gran nombre de pòlisses d’asse-
gurances de diferents rams i que té unes con-
seqüències econò miques de tal magnitud que 
pot ge nerar pèrdues que excedeixin la ca pacitat 
d’absorció de les assegura dores més grans. És 
a dir, són sinistres d’alta intensitat i, afortuna-
dament, almenys fins ara, de baixa freqüència, 
per la qual cosa podien ser assumits per les 
assegura dores. 

He dit que fins ara són sinistres de baixa fre-
qüència ja que des del començament dels anys 

noranta del segle passat s’està registrant un fort 
increment en el nombre de catàstrofes naturals.

Dues són les causes fonamentals d’aquest feno-
men. Per una banda la concentració de persones 
i béns en àrees de risc i, per altra banda, la in-
cidència del rescalfament de l’atmosfera amb el 
consegüent canvi climàtic que aquest rescalfa-
ment com  porta. 

Posem un parell d’exemples. El tsunami del 
passat desembre fou te rrible (més de 300.000 
morts) ja que afectà les costes densament po-
blades dels països que envoltaven l’epicentre 
del sisme. Per la seva banda, les inundacions 
a l’Europa central de l’estiu de 2002 i d’aquest 
estiu han estat desastroses puix afectaren les 
ribes de rius on es concentra una gran quantitat 
de pobles i ciutats amb un gran nombre d’habi-
tants i un dens teixit industrial. 

Amb aquestes noves dades ens trobem que si, 
a més a més d’una alta intensitat, els sinistres 
catastròfics pre senten una freqüència a l’alça, 
les as seguradores i les reasseguradores estan 
arribant a un punt on l’assump ció d’aquests 
riscos pot ser perillosa per a la seva estabilitat 
patrimonial. 

Vistes aquestes premisses, se’ns planteja una 
nova pregunta inicial: es podran assegurar 
aquests riscos catastròfics en el futur? Per als 
mediadors que estem tre ballant a l’Estat espa-
nyol existeix una resposta ràpida i fàcil ja que 
aquests esdeveniments catastròfics queden 
emparats per les garanties del Con sorcio de 
Compensación de Seguros, que tots coneixem. 
El problema al que haurà de fer front aquest or-
ganisme és, però, el mateix al que s’enfronten 
les asseguradores i reasseguradores conven-
cionals, l’increment en la freqüència d’aquests 

Catàstrofes naturals i 
assegurança 

esdeveniments. Tornarem més enda vant sobre 
aquest tema. 

A la resta de països, la resposta a la nostra pre-
gunta ja no és tan senzilla i passa per les cober-
tures que vulguin assumir les diferents entitats 
asse guradores i, sobretot, les reasse guradores. 
De fet, en l’actualitat en aquests països, ens 
trobem amb una insuficiència de cobertures per 
part del sector assegurador, el que com porta una 
forta insatisfacció dels assegurats que veuen 
que no queden protegides les seves necessitats 
i que se’ls apliquen unes tarifes de primes prohi-
bitives per les cobertures obtin gudes. 

Si en la situació actual tenim aquest panora-
ma, què passarà quan l’incre ment de sinistres i 
despeses sigui insuportable per a les assegura-
dores? I hem de recordar que aquest in crement 
afectarà les asseguradores, però també al Con-
sorcio de Compen sación de Seguros. Per fer 
front a aquest futur les asse guradores i, sobre 
tot, les reasse guradores han començat a estu-
diar noves fórmules que els permetin fer front a 
aquest increment. 

La primera és la més òbvia. Volen que les au-
toritats públiques (governs nacionals i regionals, 
municipis i altres organismes públics) s’hi invo-
lucrin. La forma més fàcil fóra que aquests assu-
missin tot o una part del cost que aquests sinis-
tres provoquen. Seria com crear un Consorcio de 
Compen sación de Seguros, o un organisme sem-
blant, als països on no existeix. Això, en principi, 
sembla poc viable ja que aquest ens s’hauria 
de dotar de capacitat econòmica suficient per 
fer front al pagament dels sinistres futurs i això 
suposaria una despesa massa important per als 
pressupostos nacionals dels països. 

Existeix, però, una altra forma d’invo lucrar les 
autoritats públiques que consisteix en la pre-
venció, informació, control i realització d’obres 
necessà ries als llocs de risc. Les autoritats hau-
rien d’aconseguir que aquestes zones de risc es-
tiguessin degudament registrades de forma que, 
o s’eviti que persones i béns es trobin en aques-
tes zones, prohibint la construcció d’habitatges 
i complexos industrials en els llocs de més alt 
risc, o es realitzin les inter vencions necessàries 
per minimitzar els riscos. 

Aquestes intervencions haurien de consistir en 
la realització d’obres públiques (dics o murs), 
eliminació de barreres (ponts, viaductes i altres 
construccions), recuperació de masses forestals 

que frenin les onades de xoc de les inundacions i 
redueixin les esllavissades, i neteja de rius. 

Aquestes actuacions podrien estar coordinades 
i finançades en part per les entitats assegurado-
res ja que significarien una disminució important 
del risc al que haurien de fer front. En contra-
partida, les asseguradores empararien tots els 
riscos catastròfics que es produïssin. 

Altres fórmules que comencen a aparèixer en el 
mercat reassegurador són els anomenats Finite 
Risk que tracten d’anivellar les fluctuacions de 
sinistralitat de les asseguradores mitjançant 
la constitució de reserves financeres. Per això, 
s’han de modifi car les legislacions comptables 
que permetin a les entitats repercutir en els seus 
balanços aquestes reserves. 

Com a idea innovadora per fer front als nous 
reptes, ha aparegut al mercat financer una nova 
forma d’inversió: els riscos catastròfics. De la 
mateixa forma que s’inverteix en futurs o altres 
variables, també s’està començant a considerar 
aquests riscos catastròfics com una alternativa 
d’inversió. D’aquesta manera l’inversor no no-
més adquireix títols d’una determi nada entitat, 
sinó que pot simplement invertir en possibilitats 
de sinistre. Naturalment, el rendiment de la in-
versió serà superior segons el nivell de risc al 
que vagi dirigit, quan més alt sigui aquest nivell, 
més alt serà el rendiment. 

Com podem veure, el futur en l’asse gurança 
d’aquests riscos comença a ser complicat, per 
la qual cosa és ne cessària l’aparició de noves 
fórmules que permetin la seva continuïtat sense 
oblidar, però, que la millor forma de prevenir-los 
és l’actuació responsable de tots, administraci-
ons i ciutadans, evitant les situacions de risc i 
tenint cura del mediambient.
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Tots ens n’hem adonat de com n’és de difícil as-
segurar certs ris cos industrials i, especialment, 
certes responsabilitat civils. I si això ens passa 
amb empreses petites i mitjanes, què deu ser 
voler assegurar les grans empreses, amb volums 
patrimonials i amb comptes d’explotació de 
molts de centenars de milions d’euros? 

Aquestes empreses compten, degut a la seva 
complexitat, amb depar taments dedicats a ges-
tionar els seus riscos patrimonials, és a dir, amb 
departaments de gerència de riscos. 

La feina principal d’aquests depar taments de 
gerència de riscos és la de minimitzar les con-
seqüències que per al patrimoni de l’empresa 
poden tenir els sinistres i una de les formes de 
fer-ho consisteix en trans ferir una part d’aquests 
riscos a entitats exteriors, bàsicament a compa-
nyies asseguradores. 

Ara bé, si ja és difícil transferir certs riscos de 
les petites i mitjanes empreses, imaginem-nos 
com ha de ser transferir els riscos de les grans 
multinacionals o de les empreses amb impor-
tants volums patrimonials. 

Per fer front a aquestes dificultats els gerents de 
riscos varen crear les anomenades ART, sigles 
d’Alter native Risk Transfer, o sigui, Tranferència 
Alternativa de Riscos. 

Una de les eines que ofereix l’ART és la creació 
de les anomenades asseguradores o reassegura-
dores captives. Què entenem per asse guradora o 
reasseguradora cap tiva? La podem definir com 
una companyia d’assegurances o reasseguran-
cessubordinada a una empresa que no opera en 
el sector assegurador i que assegura els ris cos 
de la seva casa mare i de les empreses del grup. 

D’aquesta definició es desprèn que no es poden 
considerar captives les asseguradores propietat 
o de pendents de les entitats de crèdit que es de-
diquen a contractar les assegurances de vida o 
de danys dels clients de l’entitat. 

De tota manera s’ha de dir que les captives 
poden assegurar també els riscos dels clients 
o proveïdors importants del grup empresarial, 
importants tant pel seu volum com pel fet que 
un sinistre que els afecti pot afectar de retruc el 
compte d’explotació del grup. 

Quina diferència hi ha entre una assegurado-
ra i una reasseguradora captiva? En principi la 
mateixa que entre una asseguradora i una re-
asseguradora normals, és a dir, l’asseguradora 
captiva empara directament els riscos del grup 
i la reasseguradora captiva assumeix els plens 
que li cedeixen les asseguradores directes dels 
riscos del grup empresarial. 

Inicialment els grups tendien a crear assegura-
dores captives però això significava que, com 
qualsevol altra asseguradora, havien d’anar al 
mercat reassegurador a trobar co bertura, amb 
la qual cosa, l’enduriment de les condicions 
d’aquest mercat, últimament es prefereix crear 
reasseguradores captives. 

Què espera obtenir un grup empre sarial quan 
crea una captiva? En primer lloc, vol aconseguir 
una reducció de les primes i, al mateix temps, 
aconseguir que els paga ments d’aquestes pri-
mes, directes o de reassegurança, quedin dins 
del seu patrimoni. També vol acon seguir que la 
inversió d’aquestes primes es faci dins de l’es-
tratègia global d’inversions del grup. Amb això 
aconsegueix controlar els rendiments obtinguts 
en la inversió de primes de les captives i que 
aquests rendiments s’incloguin en el seu compte 

Captives 

de resultats. En segon lloc, vol obtenir beneficis 
fiscals. Així, es tendeix a crear captives en para-
disos fiscals ja que les tributacions són inferiors 
als dels estats on es troba la casa mare. Així 
aconsegueixen importants des comptes fiscals 
ja que mentre la tributació dels beneficis de la 
captiva és petita, ja que ho fa en aquest paradís 
fiscal, les primes pagades desgravaran en el país 
on es generi el risc, que té normalment un tipus 
de gravamen més alt. 

En tercer lloc, vol aconseguir una millor gestió 
dels seus riscos així com cobrir riscos que en el 
mercat no es poden assegurar o és molt difícil 
la seva acceptació. Per últim, vol simplificar la 
gestió de les assegurances i aconseguir pòlisses 
amb cobertures fetes a mida per a les necessi-
tats reals del grup. 

En contraposició, s’han de complir un seguit de 
requisits perquè resulti rendible crear una cap-
tiva. 

En primer lloc, que existeixi un volum suficient 
de primes pagades pel grup. S’ha calculat que 
aquest volum ha de ser superior al mig milió 
d’euros. En segon lloc, que hi hagi una gerèn-
cia de riscos activa dins, el grup, que s’ocupi 
tant de la política de control i transferència de 
riscos com de la política financera, en es pecial, 
la d’inversions. En tercer lloc, que existeixi una 
sinistralitat favorable dins el grup, és a dir, que 
els resultats tècnics de la captiva siguin positius 
o molt poc negatius. S’ha de tenir en compte que 
les captives també són qualificades per les em-
preses especialitzades (Standard & Poor’s, Mo-
ody’s, etc.) i que una valoració negativa per fer 
front al pagament de sinistres o de reemborsar 
el deute pot dificultar la retrocessió de ris cos a 

les reasseguradores generals o a l’obtenció de 
finançament extern al reduir-se la seva capacitat 
d’endeutament. També pot influir negativament 
en la qualificació glo bal del grup. 

Una vegada decidida la creació d’una captiva, el 
grup empresarial es sol posar en contacte amb 
alguna entitat especialitzada en la seva gestió. 
S’ha de dir que el mercat es troba molt concen-
trat. Així, les dues primeres empreses, AON i 
Marsh & McLennan, gestionen un 46,95% de la 
quota total, mentre que les deu primeres gestio-
nen en conjunt el 67,10%. 

On es constitueixen les captives? Ja hem dit 
abans que interessa fer-ho principalment en pa-
radisos fiscals. Així, l’any 2001 les més de 4.600 
captives existents es repartien així (segons 
país): Bermuda 1.136, Cayman 542, Vermont 
387, Guernesey 369, Luxemburg 262, Barbados 
233, British Virgin Islands 232, Irlanda 181, Isle 
of Man 159, Turks & Caicos Islands 134, i la resta 
del món 750.

I l’Estat espanyol? De moment, poques empre-
ses posseeixen captives dins del seu grup. Així 
ens trobem que de les que formen l’índex IBEX 
35, només 14, en tenen. 

De tota manera, és un mercat en expansió també 
en aquest país, so bretot a partir de l’1 de gener 
de 2004 en què es modificà el règim tributari em-
presarial, permetent a la casa mare espanyola 
la no tributació dels resultats obtinguts per les 
seves empreses residents en altres estats mem-
bres de la Unió Europea. És per això que Irlanda 
o Luxemburg atrauen la major part de les capti-
ves dependents d’empreses espanyoles.
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Tothom qui ha fet el curs superior d’asseguran-
ces o el curs bàsic d’assegurances sap que exis-
teixen dues regles derivades de la Llei 50/1980, 
de Contracte d’Assegurança, les quals han de 
tenir molt clares: la regla proporcional i la regla 
d’equitat. La primera és senzilla d’aplicar, si bé 
moltes vegades dóna peu a diferències de va-
loració dels actius existents en el moment del 
sinistre. Ara bé, coneixem realment la mal ano-
menada regla d’equitat? Inten tar aproximar-nos 
a ella vol ser el tema d’aquest escrit. La base 
legal per a la seva aplicació la trobem als arti-
cles següents de la Llei 50/1980, de Contracte 
d’Assegurança: 

Article 10: 

«El tomador del seguro tiene el deber; antes 
de la conc!usión del contrato, de declarar al 
asegura dor; de acuerdo con el cuestiona rio que 
éste le someta, todas las circunstancias por él 
conocidas que puedan influir en la valora ción 
del riesgo. Quedará exonera do de tal deber si el 
asegurador no le somete cuestionario o cuan do, 
aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 
que puedan in fluir en la valoración del riesgo y 
que no estén comprendidas en él. Si el siniestro 
sobreviene antes de que el asegurador haga la 
declaración a la que se refiere el párrafo ante
rior; la presta ción de éste se reducirá propor
cionalmente a la diferencia en tre la prima con
venida y la que se hubiese aplicado de haberse 
conocido la verdadera entidad del riesgo. Si me
dió dolo o cul pa grave del tomador del segu ro, 
quedará el asegurador libe rado del pago de la 
prestación.» 

Article 11: «El tomador del seguro o el ase gurado 
deberán durante el cur so del contrato comunicar 
al asegurador; tan pronto como le sea posible, 
todas las circuns tancias que agraven el riesgo y 

sean de tal naturaleza que si hubieran sido cono
cidas por éste en el momento que la prefección 
del contrato no lo habría cele brado o lo habría 
conc!uido en condiciones mas gravosas.» 

Article 12: «(…) En el caso de que el tomador 
del seguro o el asegurado no haya efectuado su 
declaración y sobreviniere un siniestro, el ase
gurador queda liberado de su pres tación si el 
tomador o el asegura do ha actuado con mala 
fe. En otro caso, la prestación del asegu rado se 
reducirá roporcionalmente a la diferencia entre 
la pri ma convenida y la que se hubiera aplicado 
de haberse conocido la verdadera entidad del 
riesgo.» 

Ara bé, com podem constatar de la lectura 
d’aquests dos articles, l’assegurador únicament 
estarà obligat a fer-se càrrec del pagament de 
la indemnització, aplicant-li la corresponent pro-
porció entre la prima real i la que ha pagat el 
prenedor, si no existeix dol o mala fe per part 
del prenedor de l’assegurança o l’assegurat. Així 
ho recull, per exemple la Sentència del Tribunal 
Suprem de 22 de desembre de 1992, Sala 1a, 
Ponent Sr. Martínez Calcerradal: 

«(…) ante la inexistencia de mala fe por par
te del tomador o ase gurado, le cabe sólo a la 
aseguradora proceder según lo dis puesto en el 
último párrafo del Artículo 12, en el que se espe
cífica que su prestación se reducirá proporcional
mente a la diferen cia entre la prima convenida y 
la que se hubiera aplicado de haberse conocido 
la verdadera entidad del riesgo (…)» 

Què s’entén per dol? l’Article 1.269 del Codi Civil 
ens dóna una definició clara quan diu que: 

«Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones 
insidosas por parte de uno de los contratantes 

La regla d’equitat 

es inducido el otro a cele brar un contrato que sin 
ellas no hubiera hecho.»

Per la seva part, l’Article 1.270 ens diu que:

«Para que el dolo produzca la nulidad de los con
tratos efectua da, deberá ser grave y no haber 
sido empleada por las dos par tes contratantes.»

És a dir en el cas que existeixi una clara voluntat 
per part del prenedor o l’assegurat d’enganyar 
l’assegurador per poder aconseguir una assegu-
rança que d’altra manera, si hagués dit la veritat, 
no podria obtenir, aquesta assegurança és nul·la 
i, per tant, l’entitat asseguradora queda allibera-
da de fer-se càrrec de la indemnització.

Posem un parell d’exemples per aclarir-ho. Si un 
paracaigudista professional vol fer-se una pò-
lissa d’accidents, sap que si fa constar la seva 
feina no podrà contractar cap assegurança, així 
que omet declarar- Ia. Si s’esdevé un sinistre, 
l’assegurador queda alliberat del pagament. Si, 
en canvi, una persona que practiqui l’esquí els 
caps de setmana com aficionat no ho fa constar 
al contractar una pòlissa d’accidents, si té un 
sinistre practicant aquest esport, l’assegurador 
podrà reduir proporcionalment la seva prestació. 
En resum, s’aplicarà la regla d’equitat quan, tot i 
haver-hi dol, aquest no sigui greu. 

Hem vist quan s’aplica aquesta fa mosa regla 
d’equitat. El punt següent consisteix en saber 
com s’aplica i com es calcula. 

Hem parlat de l’esquiador que sofreix un acci-
dent i l’assegurador redueix proporcionalment la 
indemnització. Això és correcte. Ara bé, si aquest 
esquiador sofreix l’accident anant a la feina o a 
casa seva, es pot aplicar la regla d’equitat? La 
resposta és no. Únicament es pot reduir la in-
demnització en el cas en què l’agreujament del 
risc no comunicat tingui relació directa amb el 
sinistre (relació causa-efecte) i, per tant, agreugi 
les seves conseqüències. Si l’assegurat diu que 
té alarma contra robatori i, realment, no en té, 
l’assegurador podrà aplicar la regla en cas de 
sostracció d’objectes però no en cas d’incendi. 
Això fa que aquesta regla no es pugui aplicar 
en el cas de les assegurances multirisc, a no 
ser que es tingui la nota tècnica del producte, 
amb el desglossament de totes les primes per 
garanties i amb els corresponents recàrrecs per 
increment del risc.

És per aquesta causa que ni els pèrits ni els 
mediadors poden, en la major part dels casos, 
calcular l’import de reducció que cal aplicar a la 
indemnització ja que desconeixen tant la prima 
real a aplicar al risc afectat pel sinistre com la 
prima realment apIicada i Ies entitats assegura-
dores no lliuren mai una còpia de la nota tècnica 
per poder saber quines són aquestes primes. 
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El 22 de juny de 1990 es publicà la Llei 10/1990, 
sobre política de l’espectacle, les activitats re-
creatives i els establi ments públics. 

Tal com en el seu dia vaig comentar en un altre 
Butlletí, aquesta Llei presentava un seguit de 
mancances, la més impor tant de les quals era el 
no establiment dels límits de cobertura per a les 
assegurances de ResponsabiIitat CiviI d’obliga-
da contractació. 

Per donar solució a alguna d’aquestes mancan-
ces, el 8 de juny d’aquest any el DOGC publicà el 
Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de 
les condicions i quanties mínimes de les asse-
gurances de Responsabilitat Civil exigibles per 
als espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990. 
Passem a comentar els as pectes principals 
d’aquest Decret. 

A Persones obligades a contractar l’asse·
gurança

Les persones titulars dels establiments de públi-
ca concurrència i/o les persones organitzadores 
dels espectacles o activitats recreatives i, en 
concret: 

- Els titulars dels establiments de pú blica con-
currència o organitzadores dels espectacles i les 
activitats recreatives que es realitzin a l’interior 
dels locals i que assumeixin les responsabilitats 
i les obligacions inherents a l’organització, la 
rea lització i el desenvolupament de les citades 
activitats. 

- Els organitzadors d’espectacles públics i/o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, 
siguin o no titulars dels locals on s’hi realitzin, i 
que requereixin autorització ad ministrativa. 

- Els organitzadors d’espectacles públics i/o ac-
tivitats recreatives que es realitzin en vies públi-
ques o en espais oberts amb o sense es tructures 
determinades.

Quant a les administracions públiques que or-
ganitzin espectacles i activitats recreatives, 
aquestes administracions es regiran per la seva 
normativa específi ca, tenint en compte que en 
cap cas la quantia mínima del capital assegurat 
per la realització, en qualitat d’organit zadores 
d’espectacles públics i/o activitats recreatives, 
podrà ser inferior a 300.000 euros. 

La contractació de l’assegurança de Responsa-
bilitat Civil haurà d’acreditar -se mitjançant la 
pòlissa juntament amb el rebut acreditatiu del 
pagament de les primes corresponents, o còpia 
deguda ment autenticada dels citats documents, 
o bé certificat de la companyia asseguradora o 
corredoria d’assegurances o, en el seu cas, acre-
ditació direc ta de les companyies o corredories 
esmentades. 

Com podem veure, els agents únicament poden 
emetre aquest certificat quan actuïn en nom i re-
presentació de l’entitat asseguradora.

B. Activitats que s’han d’assegurar

El punt 2.1 de l’Article 2 ens diu que aquest De-
cret és aplicable a les activitats i establiments 
que figuren al Catàleg que apareix al Decret 
239/1999, de 31 d’agost, classificats en la forma 
següent: 

1. Espectacles, definint-los com «les re-
presentacions, les actuacions, les exhi bicions, 
les projeccions, les competicions o les activitats 
d’altre tipus adreçades a l’entreteniment o lleu-
re, realitzades davant de públic, ofertes per una 

Assegurança obligatòria 
per a establiments públics

empre sa i dutes a terme per artistes, esportis-
tes o executants, que intervenen per compte de 
l’empresa», tenint aquesta consi deració: 

- el cinema i l’autocinema 
- el teatre i similars 
- les audicions musicals o els recitals de poesia 

o cant 
- els concerts 
- el circ i anàlegs 
- els espectacles taurins 
- els espectacles esportius 
- les mostres de folklore 

- les exhibicions especials (consistents en l’ex-
hibició de pel·lícules de vídeo o en la realització 
d’actuacions en directe, en les quals l’especta-
dor s’ubica en cabines individuals o col·lectives, 
o en llocs similars).

2. Activitats recreatives, definint-les com 
«aquelles en què una empresa ofereix al públic, 
en els seus establiments o instal·lacions, la uti-
lització dels seus serveis, jocs, màquines o apa-
rells, o la participació en els actes organitzats 
amb la final i tat d’esbargiment o de diversió», 
classificant-se en activitats: 

2.1. Esportives, definides com «totes aquelles 
proves, curses o competicions realitzades per 
esportistes, amb o sense la utilització de vehi-
cles o d’a nimals, davant de públic o no», rea-
litzades en: estadis, pavellons o altres espais si-
milars, com ara, canòdroms, hipòdroms o altres 
de similars, l’objecte de les quals és la pràctica 
d’esports amb animals en la via pública, circuits, 
velòdroms o altres espais similars, en espais 
oberts o a l’aire lliure, incloent-hi, entre d’altres, 
l’esquí en establiments adequats, com cen tres 
de gimnàstica, aeròbic o si milars. 

2.2. Musicals, definides com «les destinades 
a oferir música, en directe o reproduïda, amb 
la possibilitat que el públic assistent prengui 
consu micions, i amb la possibilitat o no de ba-
llar», dividides en: bars musicals, discoteques, 
sales de ball, sales de festes amb espectacle, 
cafè teatre i cafè concert. 

2.3. De restauració, definides com «aquelles 
que tenen com a objecte oferir menjars i be-
gudes al públic assistent per ser consumits en 
l’establiment on es desenvolupen», dividides en: 
restaurants, bars i restaurants bar. 

2.4. De joc i atraccions, definides com «aque-

lles en les quals el públic assistent pot arriscar 
diners o objectes participant en jocs d’atzar, o 
utilitzar màquines o aparells recreatius o espor-
tius o altres instal·lacions fixes o mòbils amb la 
finalitat d’esbarjo» i dividides en: jocs d’atzar, 
jocs recreatius, jocs esportius atraccions recre-
atives i ludoteques. 

2.5. Culturals i socials, definides com «les 
relacionades amb el foment i l’intercanvi de co-
neixements i de les relacions humanes» i divi-
dides en: exposicions, museus i altres similars, 
conferències o congressos festes populars, com 
revetlles i festes populars i majors festes tradici-
onals, com aplecs, romeries, desfilades, ofrenes 
i similars. 

2.6. Audiovisuals, definides com «les desenvo-
lupades mitjançant aparells electrònics o audio-
visuals, amb la intervenció del públic o sense. En 
la realització d’aquesta activitat es po den utiIit-
zar aparells de reproducció videomagnètica, de 
realitat virtual o de karaoke». 

2.7. Zoològiques, definides com «aquelles en 
les quals s’exposen al públic animals en estat de 
semillibertat o en captivitat. Aquesta activitat es 
pot desenvolupar en grans recintes a l’aire lliu-
re o en instal·lacions i construccions tancades». 
Tenen la consideració d’activitats zoològiques, 
entre d’altres, els parcs zoològics, els safaris i 
els aquàriums.

3. Establiments públics on poden realitzar-se 
aquestes activitats, dividits en els tipus se-
güents: 

I: establiments estables dins d’una edificació 
completament tancada. Tenen aquesta conside-
ració, entre d’altres, les sales de ball, les disco-
teques, els bars, els restau rants i els pavellons. 

II: establiments estables en un recinte tancat a 
l’aire lliure. Tenen aquesta consideració, entre 
d’altres, els velòdroms, els camps de futbol i 
els parcs aquàtics, així com els bars i els res-
taurants. 

III: estructures desmuntables, amb caràcter 
itinerant o sense. Tenen aquesta consideració, 
entre d’altres, els circs, els envelats, les carpes i 
les fires d’atraccions.

IV: establiments i/o manifestacions recreatives 
en recintes de gran mag nitud, en espais oberts 
o a la via pública. Tenen aquesta consi deració, 
entre d’altres, els camps de golf, els parcs te-
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màtics i els establiments on es realitzen curses, 
macroconcerts o estacions d’esquí. 

V: establiments en edificis, recintes o entorns 
de remarcable valor arquitectònic, històric o 
cultural. El Decret no és d’aplicació a aquelles 
persones o entitats que organitzin celebracions 
o activitats de caràcter estrictament privat o fa-
miliar o que suposin l’exercici de drets fonamen-
tals en l’àmbit laboral, sindical, polític, religiós 
o docent. És a dir, els bateigs, els casaments i 
els mítings polítics no hauran de contractar una 
assegurança.

C. Cobertura de l’assegurança

L’Article 6 ens diu que les pòlisses d’asseguran-
ça han de cobrir els danys materials, personals 
i els perjudicis consecutius ocasionats a les per-
sones usuàries d’un establiment o a les perso-
nes assistents a la celebració d’un espectacle o 
al desenvolupament d’una activitat recreativa i 
a les terceres per sones i els seus béns, sempre 
que no estiguin destinats a l’ús de l’establiment 
o al desenvolupament del propi espectacle o ac-
tivitat recreativa, produïts com a conseqüència 
de la gestió i explotació dels establiments i/o de 
la realització d’espectacles o d’activitats recrea-
tives, així com de l’activitat del personal al seu 
servei o de les empreses subcontractades. 

Es consideraran tercers perjudicats aquelles 
persones físiques o jurídiques alienes a les per-
sones titulars dels establiments on es realitzin 
els espec tacles i les activitats recreatives, o a 
les persones organitzadores dels mateixos, és a 
dir, persones diferents al prenedor i/o assegu-
rat, que hagin sofert danys personals, materials 
i perjudicis com a conseqüència directa de la ce-
lebració dels espectacles o el desenvolupament 
de les activitats recreatives, o durant la seva 
assistència a aquests espectacles o activitats. 

No es consideraran mai tercers i queda ran exclo-
sos de la cobertura de l’assegurança les perso-
nes executants o el personal que, directament o 
indirectament, depenguin empresa rialment dels 
organitzadors dels espec tacles o de les activitats 
recreatives i/o de les persones titulars dels esta-
bliments públics on aquests es desenvolupin, els 
quals han de disposar de la seva assegurança 
específica.

 

D. Quanties mínimes a assegurar 

El límit mínim per víctima serà de 150.000€. Si 
la pòlissa és anual, també haurà de figurar l’im-
port màxim per any. 

Quant als límits mínims per pòlissa, aquests es 
calculen segons l’aforament i són els següents: 
fins a 100 persones: 300.000€; fins a 300 perso-
nes: 600.000€; fins a 1.000 persones: 900.000€; 
fins a 1.500 persones: 1.200.000€; fins a 2.500 
persones: 1.600.000€; fins a 5.000 persones: 
2.000.000€; més de 5.000 persones: s’incremen-
tarà el capital assegurat en 60.000€per cada 
1.000 persones o fracció d’aforament fins arribar 
als 6.000.000 d’euros; aforament indeterminat: 
capital mínim de 150.300€; a vies públiques o 
espais oberts d’ús públic no delimitats: capital 
mínim de 601.000€.

Sobre aquests capitals màxims s’apliquen uns 
coeficients correctors, en concret: 

- Increment d’un 25%: quan es dugui a terme 
parcialment a sota rasant -increment d’un 30%: 
quan es dugui a terme o totalment a sota rasant. 

- Increment fins a un 50%: quan comporti un risc 
especial per a les per sones i/o béns, que faci ne-
cessària una major garantia de la seguretat del 
públic assistent. 

- Reducció fins a un 30%: quan es dugui a terme 
en vies públiques o espais oberts. 

- Reducció fins a un 50%: pels concerts de mú-
sica clàssica, òpera, teatre, cine, conferències, 
activitats infantils populars i activitats cíviques 
populars d’escassa magnitud. 

El capital assegurat, una vegada aplicats els 
coeficients correctors, mai podrà ser inferior a 
300.000€. 

Ens trobem amb una incongruència en el tema 
de capitals. Per un costat ens diu el Decret que 
el capital, una vegada aplicats els coeficients 
correctors, no podrà ser inferior a 300.000€, 
mentre que per l’altre costat se’ns diu que si 
l’aforament és indeterminat, el capital serà de 
150.300€. 

Queda plantejat el dubte.

juliol
agost

setembre
2006
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El passat 18 de juliol (bona data!) es publicà al 
BOE la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació 
de d’assegurances i reassegurances privades. 
En aquest i en propers Butlletins vull recollir els 
punts principals d’aquesta Llei, fent constar que 
es tracta de punts de vista dictats per una prime-
ra lectura i que, essent com és, llarga i comple-
xa, tindrem molt temps per anar perfeccionant. 

En comparació amb la Llei fins ara vigent, la 
9/1992, aquesta nova presenta una sèrie de 
diferències que, d’acord amb el que assenya-
la el preàmbul, s’introdueixen per adaptar la 
nostra legislació a la Directiva 2002/92/CE del 
Parlament Europeu. 

D’acord amb l’Article 2, aquesta Llei s’aplica a 
«las personas físicas y jurídi cas que, a cambio 
de una remuneración, emprendan o realicen 
las actividades de mediación de seguros o de 
reaseguros» i a «quienes bajo cualquier título 
desem peñen cargos de administración o de di
rección de personas jurídicas que desa rrollen 
las actividades de mediación de seguros o de 
reaseguros». 

No havent-se d’aplicar quan es donin la totalitat 
de les circumstàncies següents: a) que l’activitat 
professional principal de la persona en qüestió 
sigui diferent de la de mediació d’assegurances; 
b) que el contracte d’assegurança només exigei-
xi que es conegui la cobertura de l’assegurança 
que s’ofereix; c) que el contracte d’assegurança 
no si gui un contracte d’assegurança de vida, no 
cobreixi cap risc de Responsabilitat Civil i que 
l’assegurança sigui complementària del bé o del 
servei prestat per un proveïdor; d) quan aques-
ta assegurança cobreixi el risc d’avaria, pèrdua 
o dany a les mercaderies subministrades per 
aquest proveïdor, els danys a l’equipatge o la 
seva pèrdua i la resta de riscos relacionats amb 

un viatge contractat amb aquest proveïdor, in-
clòs quan l’assegurança cobreixi els riscos d’ac-
cidents o malaltia, o els de Reponsabilitat Civil. 
Això serà així sempre que aquesta cobertura 
sigui accessòria a la cobertura principal relativa 
als ris cos relacionats amb aquest viatge, l’import 
de la prima anual no sigui superior a 500 euros i 
la durada total del contracte d’assegurança, in-
closes les possibles pròrrogues, no sigui su perior 
a cinc anys.

És a dir, aquesta Llei no és d’aplicació, per exem-
ple, a les agències de viatges que ofereixin l’as-
segurança d’assistència en viatge o a les boti-
gues que ofereixin una assegurança de garantia 
del producte venut. 

Definint-se per mediació «aquellas acti vidades 
consistentes en la presentación, propuesta o re
alización de trabajos pre vios a la celebración de 
un contrato de seguro o de reaseguro, o de cele
bración de estos contratos, así como la asisten
cia en la gestión y ejecución de dichos contratos, 
en particular en caso de si niestro». 

En canvi, no es considerarà mediació l’actuació 
de les entitats asseguradores com a obridores 
en les operacions de coassegurança, les ac-
tivitats de presentació, proposta o realització 
de treball previ a la celebració d’un contracte 
d’assegurança o de reassegurança, o de cele-
bració d’aquests contractes, o bé l’assistència 
en la gestió i execució d’aquests contractes, 
en particular en cas de sinistre, quan aquestes 
activitats les realitzi una entitat asseguradora o 
reasseguradora, o un empleat seu que actuï sota 
la responsabiIitat d’aquesta entitat, la informa-
ció donada amb caràcter accessori en el context 
d’una altra activitat professional, sempre que 
aquesta activitat no tingui com a objectiu ni aju-
dar al client a celebrar o a subscriure un contrac-

La nova Llei de mediació (I)
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te d’assegurança o de reassegurança, ni tingui 
com a finalitat la gestió de sinistres d’una entitat 
asseguradora o reasseguradora a títol professi-
onal, o la realització d’activitats de peritatge i 
liquidació de sinistres. 

A continuació l’Article 5 de la Llei assenyala una 
sèrie de prohibicions per als mediadors. En con-
cret els mediadors no podran exercir com a tal 
si no figuren inscrits en el registre corresponent:

- Assumir la cobertura de riscos ni fer -se càrrec 
de la sinistralitat objecte de l’assegurança, és 
a dir, no poden pa gar sinistres de la seva butxa-
ca fer activitats de mediació per les societats, 
mútues i cooperatives a pri ma variable. 

- Fer  activitats de mediació per entitats que no 
compleixin els requisits exigits per treballar a 
l’Estat espanyol utilitzar en la denominació so-
cial i en la publicitat i identificació de les seves 
activitats expressions reservades a les entitats 
asseguradores reasseguradores imposar la 
contractació d’una assegurança. 

- Afegir recàrrecs als rebuts de prima emesos 
per les asseguradores. 

- Celebrar un contracte d’assegurança en nom 
del client sense el seu consentiment. 

Entrem a partir d’ara en la part més important 
de la Llei, el seu Títol II que regula les activitats 
dels mediadors. 

Comença enumerant les obligacions generals 
dels mediadors, que són:

- Oferir informació veraç i suficient en la promo-
ció, oferta i subscripció dels contractes d’asse-
gurança i en tota la activitat d’assessorament 
al client considerar-se un simple dipositari de 
les quantitats rebudes dels clients en concepte 
de pagament de les primes i de les quantitats 
rebudes de les asseguradores en concepte 
d’indemnitzacions de sinistres o retorns de pri-
mes als clients. 

Aquest punt és molt important ja que, com més 
endavant veurem, és la base per al càlcul del ca-
pital a emparar per la pòlissa de caució. En tota 
la publicitat i documentació mercantil haurà de 
destacar la classe de mediador i el seu número 
d’inscripció en el registre. 

- Abans de començar l’activitat han d’estar ins-
crits al registre especial de mediadors. 

Es defineix a continuació una figura nova, la dels 
auxiliars externs dels mediadors d’assegurança, 

figura que substitueix als subagents dels agents 
i als col·laboradors dels corredors. Aquests auxi-
liars no tenen la condició de mediadors ni poden 
assumir funcions reservades a aquests media-
dors per la Llei. 

Els mediadors hauran de portar un llibre registre 
on hi figurin les dades personals que identifiquin 
els auxiliars externs, indicant la data d’alta i, 
quan es produeixi, la de baixa. 

Les funcions d’aquests auxiliars hauran de 
ser concretades pel Ministerio de Eco nomía y 
Hacienda, però podem fer-nos una idea si mirem 
la consulta efectuada per UNESPA a la DGSFP. 
En aquesta consulta, la patronal feia una llista 
de les funcions a desenvolupar per part dels au-
xiliars i l’organisme de control no la desmentia 
(s’ha de dir que tampoc l’acceptava explícita-
ment), amb la qual cosa podem considerar-la, 
amb reser ves, com a vàlida. Les funcions són: 

- Recollida de dades en la sol·licitud de l’assegu-
rança per a la valoració del risc i la seva tarifa-
ció per al mediador. 

- FaciIitar al prenedor les condicions generals, 
particulars i especials del contracte, fer-les 
signar i lliurar-les posteriorment al mediador 
qui, després de revisar-les i controlar-les, les 
trametrà a l’asseguradora, recepció de la in-
formació necessària per a l’actualització de les 
condicions de les pòlisses. 

- Cobrament dels rebuts de prima de la cartera 
d’assegurances, si l’entitat asseguradora dele-
ga aquesta funció, trasllat de les declaracions 
de sinistres al mediador per al seu enviament 
a l’entitat asseguradora, lliurament als asse-
gurats de les liquidacions, recollint la firma de 
l’assegurat i lliurant la indemnització correspo-
nent mitjançant un xec nominatiu. 

- Informar sobre els tràmits a seguir davant el 
mediador o l’entitat, en cas de sinistre. 

Entrem, finalment, en la classificació dels medi-
adors. Aquests es classifiquen en: 

- agents d’assegurances exclusius 
- agents d’assegurances vinculats 
- corredors d’assegurances 
- corredors de reassegurances 
- operadors de bancassegurança, o si gui, les 

entitats de crèdit i les societats mercantils 
controlades o participades per una entitat de 
crèdit que exerceixin l’activitat d’agent d’as-
segurances. Com que tenen la consideració 
d’agents, igual que en aquell cas es presenten 
dues figures diferents: 

- operadors de bancassegurança exclusius 
- operadors de bancassegurança vinculats 

D’entrada hem de dir que a la Llei hi apareixen 
tres noves figures: l’agent d’assegurances vin-
culat, l’operador de bancassegurança exclusiu 
i l’operador de bancassegurança vinculat. Es 
mantenen la figura de l’agent d’assegurances, 
tot i canviar la seva denominació per la d’agent 
d’assegurances exclusiu, i la de corre dor d’as-
segurances. 

L’altra figura recollida en aquesta Llei, el corre-
dor de reassegurances, tot i existir no quedava 
regulada per l’antiga Llei 9/1992. 

En el pròxim Butlletí passarem a comen tar cada 
una de les figures esmentades. 
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En el número anterior vàrem començar l’estudi 
d’aquesta Llei. Passarem ara a comentar les di-
ferents figures en què es classifiquen els medi-
adors d’assegu rances, començant pels corredors 
d’as segurances. 

La definició de corredor que apareix a l’Article 
26 és la mateixa que apareixia a l’Article 14 de 
la Llei anterior afegint, però, que tindrà la consi-
deració d’assessorament independent, professi-
onal imparcial aquell que es faciliti sobre la base 
de l’anàlisi d’un nombre suficient de contractes 
d’assegurança existents en el mercat en els ris-
cos objecte de cober tura, de manera que pugui i 
formular una recomanació, atenent-se a criteris 
professionals, respecte del contracte d’assegu-
rança que seria adequat a les necessitats del 
client, presumint-se que s’ha donat aquesta anà-
lisi objectiva: «cuando se hayan analizado por el 
corredor de seguros de modo genera lizado con
tratos de seguro ofrecidos por al menos tres en
tidades asegura doras que operen en el mercado 
en los riesgos objeto de cobertura», «cuando se 
haya diseñado espe cíficamente el seguro por el 
corredor de seguros y negociada su contrata ción 
con, al menos, tres entidades aseguradoras que 
operen en el mercado en los riesgos objeto de 
co bertura para ofrecerlo en exclusiva a su clien
te en función de las caracterís ticas o necesida
des generales de éste, fundada en el criterio 
profesional del corredor de seguros». 

És a dir, el corredor abans de proposar una as-
segurança concreta al seu client haurà d’haver 
estudiat o demanat pressupost d’una pòlissa 
amb les cobertures que necessiti, a tres enti-
tats asseguradores diferents. També pot fer la 
distribució d’un producte exclusiu, dissenyat per 
ell, però en aquest cas haurà d’haver negociat 
prèviament aquest producte amb, almenys, tres 
asseguradores. 

També haurà d’ informar, abans de la celebració 
del contracte d’assegurança, de les seves dades, 
d’on poden efectuar les reclamacions els seus 
clients, de com es realitza el tractament de les 
dades de caràcter personal dels clients i que 
facili ta assessorament d’acord amb l’obligació 
de realitzar una anàlisi objectiva. 

A continuació la Llei desglossa els requisits ne-
cessaris per exercir l’activitat de corredor d’as-
segurances. 

En primer lloc, a més de la capacitat le gal, els 
corredors persones físiques hauran d’acreditar 
haver superat un curs de formació o una prova 
d’aptitud en matèries financeres i d’asseguran-
ces privades que reuneixi els requisits establerts 
per la DGSFP. A l’anterior Llei s’exigia estar en 
possessió del diploma de mediador d’assegu-
rances titulat, diploma que ha desaparegut en la 
nova Llei. 

En les societats de corredoria haurà de desig-
nar-se un òrgan de direcció respon sable de la 
mediació d’assegurances, i, almenys, la meitat 
de les persones que el formin i, en tot cas, les 
persones que exerceixin la direcció tècnica o 
lloc assimilat hauran d’acreditar haver superat 
aquest curs de formació o prova d’aptitud. Així 
mateix, qualsevol perso na que participi directa-
ment en la mediació de les assegurances haurà 
d’acreditar els coneixements i aptituds necessa-
ris per a l’exercici de la seva feina. 

També s’haurà de contractar una assegurança 
de Responsabilitat Civil professional o qualse-
vol altra garantia financera que cobreixi en tot 
el territori de l’Espai Econòmic Europeu les res-
ponsabilitats que puguin sorgir per negligència 
professional, amb un límit de, com a mínim, un 
milió d’euros per sinistre i, en total, 1.500.000 
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euros per tots els sinistres corresponents a un 
determinat any. 

S’haurà de disposar d’una capacitat financera 
que haurà de ser en tot moment del 4% del total 
de les primes anuals percebudes, excepte en el 
cas que contractualment s’hagi pactat de forma 
expressa amb les entitats asseguradores que els 
imports abonats per la clientela es realitzaran 
directament a través de domiciliació bancària en 
comptes oberts a nom d’aquestes entitats, o que 
el corre dor d’assegurances ofereixi al prenedor 
una cobertura immediata Iliurant el rebut emès 
per l’entitat asseguradora, i, en els dos casos, 
que les quantitats abonades en concepte d’in-
demnitzacions es lliuraran directament per les 
asseguradores als prenedors de l’assegurança, 
assegurats o beneficiaris. Aquesta capacitat 
financera no podrà ser inferior a 15.000 euros, 
i podrà acreditar-se mitjançant la contractació 
d’un aval emès per una entitat financera o d’una 
assegurança de caució, amb l’objecte de protegir 
els clients davant la incapacitat dels corredors 
d’assegurances per transferir la prima a l’entitat 
asseguradora o per transferir la quantitat de la 
indemnització o el reemborsament de la prima 
a l’assegurat.

Un altre punt a remarcar el constitueix la mo-
dificació de l’Article 21 de la Llei 50/1980, de 
Contracte d’Assegurança, segons el qual, a par-
tir d’ara, es necessi tarà el consentiment exprés 
del prenedor de l’assegurança per subscriure un 
nou contracte o per modificar o rescindir un con-
tracte d’assegurança en vigor. 

Tot i que no calgués, ja que el corredor no forma 
part del contracte d’asse gurança i, per tant, no 
pot modificar-lo o cancel·lar-Io pel seu compte, 
la Llei ho deixa ara perfectament clar. 

Entrem a tractar un aspecte de la Llei que va fer 
córrer rius de tinta durant la seva tramitació al 
Parlament: la retribució del corredor. 

Aquesta retribució pot percebre-la de l’entitat 
asseguradora i, en aquest cas, revestirà la for-
ma de comissions o percebre-la del client sota la 
forma d’honoraris professionals. 

En aquest cas, el corredor i el client hauran 
d’acordar per escrit que es fac turaran els hono-
raris directament al client, expedint en aquest 
cas una factu ra independent, separada del rebut 
de prima emès per l’asseguradora. 

Si, a més a més dels honoraris, una part de la 
retribució del corredor es satisfà quan es paga la 
prima a l’asseguradora, l’import de la comissió 
haurà d’aparèixer en el rebut de prima així com 
el nom del corredor que la percep. Però només hi 
haurà d’aparèixer en aquest cas. 

El corredor no podrà percebre de les assegurado-
res cap retribució diferent de les comissions, és 
a dir, no pot rebre “rappels”, premis de produc-
ció, viatges, etc.

Finalment, entrem en un tema que afec ta especi-
alment els corredors: la pro tecció de dades dels 
clients. 

L’Article 62 de la Llei assenyala que els corre-
dors tindran la condició de respon sables del 
tractament respecte de les dades de les per-
sones que vagin a ells i l’Article 3 de la Llei 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter 
Perso nal, defineix el responsable com la per sona 
física o jurídica, de naturalesa pú blica o priva-
da, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús 
del tractament. Això significa que el corredor és 
«propietari» de les dades dels seus clients, però 
amb condicions. 

En l’activitat del corredor existeixen tres contrac-
tes: un amb el seu client, un altre amb l’entitat 
asseguradora i un tercer entre aquesta entitat i 
l’assegurat que és, al mateix temps, client del 
corredor. En el primer contracte el responsable 
de les dades és el corredor, en els altres dos 
casos, el responsable és l’assegurador. l, en 
tots els casos, en el moment en què el contrac-
te s’acaba, pel motiu que sigui, les dades dels 
clients no poden ser utiIitzades per cap dels dos 
responsa bles, tret que rebin una autorització ex-
plícita per fer-ho. 

És a dir, el corredor podrà utilitzar les dades dels 
seus clients per contractar una nova pòlissa, en-
cara que sigui per substituir-ne una d’anterior, 
únicament si ha rebut autorització prèvia per 
fer- ho, en cas contrari no podrà fer servir aques-
tes dades. Tampoc podrà utilitzar les dades que 
siguin responsabilitat de l’entitat asseguradora. 
En aquest cas, sense cap excepció. 

En el proper Butlletí analitzarem les diferents 
classes d’agents d’assegu rances, les seves ca-
racterístiques i les seves obligacions. 
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Finalment, entrarem ara a estudiar la figura se-
güent, és a dir, l’agent d’assegurances. 

L’Article 9 de la Llei ens dóna una idea de que 
l’agent d’assegurances té una consideració dife-
rent a la que tenia en la Llei 9/92. 

Efectivament, ens diu que «son agentes de segu
ros las personas fí sicas o jurídicas que, mediante 
la celebración de un contrato de agen cia con una 
o varias entidades ase guradoras y la inscripción 
en el registro administrativo especial de media
dores de seguros/corredores de reaseguros y de 
sus altos cargos, se comprometen frente a éstas 
a realizar la actividad definida en el Artículo 2.1 
de esta Ley». 

Com podem veure, l’agent ara pot celebrar 
contractes amb més d’una entitat assegurado-
ra. Aquesta possibilitat obrí un debat al llarg 
de tota la tramitació d’aquesta Llei, com si es 
tractés d’una figura nova i estranya en el nostre 
ordenament jurídic. 

De fet, no és així. Si mirem el que deia el punt 2 
de l’Article 16 del Text Refós de la Llei regulado-
ra de la producció d’assegurances privades, que 
«ningún agente po drá estar simultáneamente 
vincu lado por contrato de agencia con más de 
una entidad aseguradora, a menos que sea ex
presamente y por escrito, autorizado por ellas», 
veiem que, en el fons, és el mateix que apareix a 
la nova Llei, la qual permet als agents treballar 
per més d’una asseguradora, sempre i quan tin-
gui el vistiplau de la primera entitat amb la que 
hagués signat contracte d’agència. 

Això sí, per diferenciar aquests agents amb els 
que només treballin per una asseguradora, els 
anomena «agents vinculats» i als altres «agents 
exclusius». 

De fet, la figura de l’agent vinculat és tan sem-
blant a la del corredor que el legislador va haver 
d’afegir- hi una obligació per aquests que no figu-
rava a la directiva, o sigui, l’obligació de realitzar 
l’anàlisi objectiva. La resta d’obligacions es pot 
dir que són comunes a les dues figures. 

La Llei crea dins dels agents una nova figura, la 
d’operador de bancassegurança, que és idèn-
tica a la de l’agent exclusiu o vinculat. L’única 
obligació diferent que tenen aquests operadors 
és la de comunicar a la seva clientela que l’as-
sessorament donat es facilita amb la finalitat de 
contractar una assegurança i no qualsevol altre 
producte que pogués comercialitzar l’entitat de 
crèdit. 

La figura de l’agent exclusiu (o operador de ban-
cassegurança exclusiu) equival a la de l’agent en 
l’anterior legislació. L’única novetat la trobem en 
l’obligació de l’entitat asseguradora amb la que 
l’agent hagi subscrit el contracte, d’inscriure’l en 
el registre d’agents d’assegurances exclusius 
que haurà de portar aquesta entitat i que haurà 
de remetre a la DGSFP. 

La Llei també deixa clar que els agents exclusius 
no podran exercir com a agents vinculats, ni com 
a corredors d’assegurances o com a auxiliars ex-
terns d’ells o d’altres agents exclusius. 

Els agents exclusius hauran d’informar el client 
que estan contractualment obligats a realitzar 
activitats de mediació exclusi vament amb una 
entitat assegu radora o, en el cas d’estar degu-
dament autoritzats, amb una altra entitat. En 
aquest cas, a petició del prenedor, hauran d’in-
formar del nom d’aquesta entitat. 

Pel que fa als agents d’assegu rances vinculats, 
la Llei assenyala que, per ser-ho, s’haurà de fer 

La nova Llei de mediació (III)

constar en els contractes d’agència que subscri-
guin el caràcter d’agent vinculat amb altres enti-
tats asseguradores. 

Ara bé, si un agent exclusiu es vol transformar 
en vinculat, necessitarà el consentiment de l’en-
titat asse guradora amb la que primer hagués ce-
lebrat contracte d’agència en exclusiva per po-
der subscriure altres contractes d’agència amb 
altres entitats. 

A més a més, per poder exercir hauran d’haver 
superat un curs de formació o una prova d’ap-
titud en matèries financeres i d’asse gurances 
privades que compleixin els requisits establerts 
per la DGSFP i que, en definitiva, és idèntic al 
que han de superar els corredors d’asseguran-
ces. També hauran de tenir la mateixa capacitat 
financera que els corredors. 

Les principals diferències entre corredors i 
agents vinculats les trobem, per una part, en 
què la seva responsabilitat la poden cobrir els 
agents amb una pòlissa d’asse gurança, com els 
corredors o bé, poden acreditar que les entitats 
asseguradores amb les que celebri un contrac-
te d’agència assumeixen la responsabilitat civil 
professional derivada de la seva actuació i, per 
altra part, que no poden promoure el canvi d’en-
titat asseguradora en tota o en part de la seva 
cartera ni realitzar actes de disposició sobre la 
seva posició mediadora en aquesta cartera. 

S’ha de remarcar que la Llei prohibeix que els 
agents vinculats puguin exercir com a agents ex-
clusius o com a corredors, o que siguin auxiliars 
de cap de les dues figures. 

Els agents vinculats hauran d’informar el client 
que no estan contractualment obligats a realitzar 

activitats de mediació exclusi vament amb una o 
diverses entitats asseguradores i que no facili-
ten assessorament d’acord amb l’obli gació de 
realitzar una anàlisi objectiva que s’imposa als 
corre dors. En aquest cas, a petició de la cliente-
la, hauran d’informar dels noms de les entitats 
amb les que puguin realitzar o realitzin l’ac tivitat 
de mediació en el producte d’assegurança ofert. 

Finalment, entrem a analitzar que diu la Llei en el 
tema de la protecció de dades dels clients. 

L’Article 62 de la Llei assenyala que els agents, 
siguin de la classe que siguin, tindran la condició 
d’encarregats del tractament de la, o de les, en-
titats asseguradores amb les que hagin celebrat 
el corres ponent contracte d’agència. 

A més a més, els agents vinculats o operadors 
de bancassegurança vinculats, quan el client 
hagi signat un contracte d’assegurança hauran 
de tractar les dades del contracte de manera que 
únicament puguin ser conegudes per l’entitat 
asse guradora amb la que es celebri el contracte, 
sense que puguin tenir accés a aquestes dades 
la resta d’entitats asseguradores amb les que 
treballin. 

És a dir, no es poden fer servir les dades d’un 
client que s’han d’uti litzar per contractar una 
assegu rança amb una asseguradora per con-
tractar una nova assegurança amb una entitat 
diferent i, en cas d’anul·lació d’una pòlissa, no 
es podran fer servir les seves dades per contrac-
tar-ne una de nova. 

Ha de quedar molt clar que els agents no són 
responsables del fitxer i que, per tant, no poden 
utiIitzar- lo en cap cas.
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Avui no vull referir-me al tema de la declaració i 
protecció dels arxius de dades personals que te-
nim a casa nostra, ja que és un tema que fa molt 
de temps que hem resoIt, sinó a com ha quedat 
la qüestió de la utilització d’aquestes dades una 
vegada entra en vigor la Llei 26/2006, de me-
diació d’assegurances reassegurances privades.

Recordem que la Llei Orgànica 15/1999, de pro-
tecció de dades de caràcter perso nal, assenyala 
que es troben subjectes a aquesta Llei les da-
des de caràcter perso nal registrades en suport 
físic, que els faci susceptibles de tractament, i 
a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes 
dades pels sectors públic i privat, definint-les 
com a qualsevol informació relativa a persones 
físiques identificades o identificables. 

També assenyala que podran crear-se fitxers que 
continguin dades de caràcter personal quan re-
sulti necessari per l’activitat legítima de la per-
sona, empre sa o entitat titular i es respectin les 
garanties establertes a la Llei. 

És a dir, el que regula la Llei és la utilització i 
la possessió de les dades en un arxiu, sempre i 
quan aquest arxiu si gui necessari per al desen-
volupament de l’activitat del seu titular, sigui 
quina si gui la forma o modalitat de la creació, 
emmagatzematge, organització i accés d’aquest 
arxiu, és a dir, que es pot tractar tant de fitxers 
físics (paper o d’altres) com digitals. 

Aquesta Llei considera dos tipus diferents de 
persones (físiques o jurídiques) que disposen 
dels fitxers: els responsables del fitxer o tracta-
ment i els encarregats del tractament. Es con-
sideren responsables del fitxer o tractament les 
persones físiques o jurídiques, de naturalesa 
pública o priva da, o l’òrgan administratiu, que 

decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del 
trac tament.

Per altra banda, es consideren encarregats del 
tractament les persones físiques o jurídiques, 
autoritats públiques, servei o qualsevol orga-
nisme que, juntament amb altres, tracti dades 
personals per compte del respon sable del trac-
tament.

A partir d’aquestes definicions podrien quedar 
dubtes de quina consideració tenen els diferents 
mediadors. És per això, que la Llei de mediació 
ha volgut deixar clara la consideració que tenen 
els agents i els corredors. 

L’Article 62 d’aquesta Llei ens diu que els agents 
d’assegurances i els operadors de banca-asse-
gurances, tant exclusius com vinculats, tindran 
la condició d’encarregats del tractament de l’en-
titat asseguradora amb la que tinguin el corres-
ponent contracte d’agència. 

En el cas dels vinculats afegeix que quan el 
client signi un contracte d’asseguran ça, aquests 
agents hauran de tractar les dades del contracte 
de forma que úni cament puguin ser conegudes 
per l’entitat asseguradora amb la que s’hagi ce-
lebrat el contracte, sense que puguin tenir accés 
a aquestes dades la resta d’entitats assegura-
dores amb les que treballin. Aquesta representa 
una diferència subs tancial entre els agents vin-
culats i els corredors, ja que aquells no podran 
utilitzar les dades dels seus clients per oferir-los 
o per contractar una altra assegurança amb una 
asseguradora diferent.

Pel que fa als corredors, segons la Llei de media-
ció, aquests tindran la condició de responsables 
del tractament respecte de les dades de les per-
sones que se’ls adrecin. 

La protecció de dades 
personals

També la Llei els permet tractar les dades sen-
se el consentiment d’aquestes perso nes, en dos 
casos: 

- Abans de contractar l’assegurança, per poder 
oferir l’assessorament independent, professio-
nal i imparcial i facilitar posteriorment aquestes 
dades a l’entitat asseguradora amb la que es 
celebrarà el corresponent contracte. 

- Després de celebrat el contracte, exclusiva-
ment per oferir-los l’assessorament que asse-
nyala la llei. 

Per a qualsevol altra finalitat, els corredors hau-
ran de comptar amb el consentiment dels inte-
ressats. Això vol dir que si els corredors volen 
oferir més assegurances de les inicialment sol-
licitades pels seus clients, hauran d’obtenir el 
consentiment previ d’aquests clients.

Entrem ara en un altre tema: la utilització de les 
dades personals dels clients tenen una gran im-
portància, em refereixo a la compra i venda de 
carteres entre diferents mediadors. Queda clar, 
d’entrada, que un agent, sigui del tipus que si-
gui, no podrà vendre la seva cartera ni a un cor-
redor ni a un agent d’una asseguradora diferent 
amb la que ell treballi, ja que no són encarregats 
dels fitxers. 

Diferent és el cas de venda de carteres entre 
agents de la mateixa entitat, ja que la Llei de 
mediació únicament prohibeix que altres asse-
guradores puguin tenir accés a les dades que, 
no ho oblidem, són responsabilitat de l’entitat, 
ja que aquesta és encarregada dels fitxers de 
dades dels seus assegurats. 

Què passa amb els corredors? D’entrada, la Llei 
de mediació no posa traves a la possible venda 
de la seva cartera a altres corredors ja que els 
defineix com res ponsables dels fitxers de dades 
personals dels seus clients. El que passa és que 
la Llei de protecció de dades, al seu Article 11, 
ens diu que les dades de caràcter personal ob-
jecte del tractament només podran ser comuni-
cats a un tercer pel compliment dels fins direc-
tament relacionats amb les funcions legítimes 
de qui cedeix i de qui rep la cessió amb el previ 
consentiment de l’interessat, obligant també 
aquesta Llei al responsable del fitxer a mante-
nir el secret professional respecte d’aquestes 
dades i al deure de guardar-les, mantenint-se 
aquestes obligacions després de finalitzar les 
seves relacions.

A més a més, d’acord amb l’Article 27 d’aquesta 
Llei, el responsable del fitxer, en el moment en 
què s’efectuï la cessió de dades, haurà d’infor-
mar als afectats, indicant, la finalitat del fitxer, 
la naturalesa de les dades que han estat cedides 
i el nom i direcció de qui rep la cessió. Això sig-
nifica que s’ha de comunicar de forma fefaent 
als interessats que el co rredor cedeix els seus 
fitxers a un altre, en aquest cas per motiu de la 
venda, donant la possibilitat de demanar l’oposi-
ció a aquesta cessió. 

Una vegada obtinguda l’autorització i realitzada 
plenament la cessió, l’antic co rredor no podrà 
utilitzar de cap manera les dades que tenia. 
D’aquesta manera s’ha acabat amb la vella dis-
cussió sobre a qui pertanyien els assegurats: al 
mediador o a l’entitat asseguradora. Ara sabem 
que pertanyen al responsable del fitxer que con-
tingui les seves dades, sempre i quan tingui l’au-
torització del seu ús per part dels clients.

Finalment, veurem com que den els auxiliars ex-
terns dels mediadors. 

D’acord amb l’Article 62 de la Llei de mediació, 
els auxiliars externs tenen la condició d’encar-
regats del tractament de les dades dels clients 
dels agents o corredors amb els que hagin cele-
brat el corresponent contracte mercantil. 

En el cas dels corredors no presenta més pro-
blema que el de fixar en el contracte mercantil 
que els lliga, quin és l’ús que els auxiliars poden 
fer de les dades personals dels clients, d’acord 
amb el que assenyala l’Article 12 de la Llei de 
protecció de dades. 

El tema es complica pel que fa als auxiliars 
externs del agents. D’entrada, i d’acord amb el 
mateix Article 62 de la Llei de mediació, en el 
contracte d’agència haurà de fer-se constar si 
l’agent celebrarà contractes mercantils amb els 
auxiliars. És a dir, vist aquest redactat, en reali-
tat serà potestat de l’asseguradora permetre al 
seu agent tenir auxiliars. 

A més a més, igual que en el cas dels corredors, 
en el contracte mercantil en tre agent i auxiliar 
haurà de figurar quin és l’ús que aquest auxiliar 
pot fer de les dades personals dels clients. 
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De cop i volta l’economia mundial i, de retruc, 
la de casa nostra, que durant els últims anys 
navegava per un mar tranquil i sense ensurts, 
ha entrat en una zona borrascosa. Molta gent 
ha començat a preguntar-se les raons d’aquest 
canvi i les possibles conseqüències per al futur 
d’aquesta nova situació. En economia, gairebé 
mai existeix una única raó per explicar el que 
passa, ja que qualsevol situació és fruit d’una 
sèrie de circumstàncies que l’han produïda. Ara 
bé, en aquest cas podem considerar que hi ha 
una causa que destaca sobre les altres, em refe-
reixo a la construcció. A tot el món, però especi-
alment a l’Estat espanyol, es desfermà la dèria 
construc tora, tant en el sector privat com en el 
públic, amb el vistiplau dels governs. 

Efectivament, el sector de la construcció és un 
dels que tenen més efecte multiplicador sobre 
l’economia d’un país. Per cada unitat monetària 
invertida se’n generen moltes més i es produeix 
un creixement fàcil i ràpid del PIB, o sia, de la 
riquesa comptable del lloc. Però, com qualse-
vol altra activitat, la construcció està governa-
da per la llei de l’oferta i la demanda, així que 
quan es construeix un habitatge o una via fèrria 
es fa perquè sigui utilitzada. En el cas de l’ha-
bitatge, perquè sigui adquirit o llogat per algú. 
I aquí començaren els problemes. El sec tor de 
la construcció privada, bàsicament el sector de 
l’habitatge, començà a cons truir comptant, no 
amb la demanda real, sinó amb l’expectativa de 
demanda. Partint de la base d’uns tipus d’inte-
rès situats a nivells molt baixos, els promotors 
i constructors pensaren que es podia construir 
un nombre quasi il·limitat d’habitatges, ja que 
el baix preu del diner faria que tothom pogués 
com prar-los i que, per tant, hi hauria compradors 
per a tota l’oferta d’immobles que es posava al 
mercat. El primer resultat d’aquesta decisió fou 

l’encariment del preu del sòl, degut a la pressió 
de la demanda.

Aquest primer efecte va ser acompanyat d’un 
altre. L’any 2000 es produí el gran cataclisme 
financer motivat per la falli da d’innumerables 
empreses sorgides a l’ombra d’Internet, les ano-
menades «punt com». Per aquest motiu, les enti-
tats inversores, que fins aquell moment dirigien 
els diners cap aquestes empreses, es van veure 
obligades a buscar nous llocs on invertir.

Naturalment, veient que era un sector amb capa-
citat d’obtenir bons rendiments a curt termini, 
començaren a invertir en el sector immobiliari. 
Això provocà un increment de demanda espe-
culatiu so bre l’habitatge, el que portà a l’incre-
ment de preus. A la zona euro, s’hi ha d’afegir 
que la introducció de la nova moneda l’any 2002 
va provocar que hi hagués, als països integrants 
d’aquesta zona, importants quantitats de diner 
que havia de col·locar-se en inversions que po-
guessin amagar una part d’aquest diner. 

Naturalment, el sector immobiliari era un lloc que 
complia perfectament aquest requisit. AI nostre 
país hi hem d’afegir un altre factor, l’arribada 
d’immigrants que demandaven nous habitatges 
on viure. La suma de tots aquests factors, enca-
riment del sòl, inversió especulati va, diner opac 
i increment de demanda, donà com a resultat un 
augment espec tacular del preu de l’habitatge. 
Aquest encariment provocà que comencessin a 
quedar fora de mercat una important quantitat 
d’immobles ja que, degut al seu preu, no hi havia 
demanda suficient. 

Així que, per ajustar la demanda a l’oferta, i 
aprofitant els baixos tipus d’interès, les entitats 
de crèdit, per a les quals el préstec hipotecari 
ha estat, des de sempre, una de les activitats 

Una situació complexa

més lucratives, començaren a donar faciIitats a 
aquells que, degut a l’alt cost dels immobles, no 
els podien adquirir. 

Per a les entitats de crèdit, semblava un nego-
ci fàcil i sense riscos. Es donava una quantitat 
a crèdit tenint com a garantia el valor d’un bé, 
l’immoble, que en un curt termini havia incre-
mentat el seu preu, és a dir, els béns posats com 
a garantia valien molt més que els préstecs con-
cedits.

Però aquesta multiplicació del crèdit començà a 
produir efectes no desitjats. Com que no tots els 
crèdits concedits eren per adquirir actius, sinó 
que una bona part d’ells eren per al consum, es 
produí un increment de la demanda dels pro-
ductes de consum i, per tant, en augmentar el 
seu preu, amb la qual cosa la inflació començà a 
créixer, obligant el Banc Central Europeu (BCE) a 
pujar els tipus d’interès per controlar-la. 

D’altra banda, l’increment de la concessió de 
crèdits provocà que les entitats de crèdit comen-
cessin a patir una manca de diner líquid i a ha-
ver de demanar-les les unes a les altres. Major 
demanda significa, no ho oblidem, increment de 
preu. Per tant, el cost del diner, o sigui el tipus 
d’interès al que se’l deixen aquestes entitats (el 
famós Euribor) inicià una escalada imparable a 
dia d’avui. Mentrestant, als Estats Units es po-
sava en marxa una nova estratègia. Vist que la 
demanda d’immobles no creixia al mateix ritme 
que l’oferta i que, per tant, el nombre de prés-
tecs atorgat encara podia créixer, algunes enti-
tats començaren a donar-los a compradors sense 
un crèdit sòlid, aprofitant que, amb els baixos ti-
pus d’interès, hi havia poc perill de manca de pa-
gaments. Un altre dels instruments utilitzats per 
captar clients fou l’aplicació d’un tipus d’interès 
fix per un període de tres a cinc anys, passant, 
transcorregut aquest termini, a un tipus d’interès 
variable. Aquesta pràctica posteriorment s’es-
devindria molt perillosa. De fet es va entrat en 
una autèntica disbauxa, ja que aquest tipus de 
crèdits d’alt risc, anomenats en anglès subpri
me, passaren en cinc anys (de 2001 a 2006) de 
constituir un 5% del total d’hipoteques atorga-
des, a un 20%, és a dir, a 605.000 milions de 
dòlars. Ara bé, vist que de tota manera el perill 
de manca de pagament del deute podia existir, 
se’ls va ocórrer que podien col·locar al mercat 
aquests préstecs, posant com a esquer uns bons 
rendiments per als compradors (interessos i co-
missions). Es podia pensar que després del cop 
que representaren les fallides de les empreses 

lligades a Internet, les famoses «punt com», els 
encarregats d’inversions de les entitats de crèdit 
anirien amb peus de plom i controlarien on col-
locaven els diners. Res més lluny de la realitat. 
Atrets pels seus bons rendiments, moltes enti-
tats de crèdit i fons d’inversió i de pensions dels 
Estats Units i d’Europa compraren aquests actius 
financers. A finals de 2005 començà a debilitar -
-se el mercat immobiliari als Estats Units. Cada 
vegada costava més vendre i els preus dels habi-
tatges començaren a caure. Per acabar-ho d’ado-
bar, milions de compradors arribaren aquest any 
a la fase d’ajustament de la taxa d’interès en les 
seves hipoteques i, havent augmentat conside-
rablement els tipus, es trobaren que no podien 
pagar la nova quota mensual. 

D’aquesta manera, les entitats que havien con-
cedit aquest tipus de préstecs començaren a te-
nir problemes de liquiditat. A més a més, es tro-
baren que el valor dels actius rebuts com a pe-
nyora, els immobles, tenien un valor inferior, per 
la baixada dels seus preus, al del préstec ator-
gat. Tot això creà una reducció del diner del que 
disposaven les entitats i, per tant, del crèdit que 
podien concedir. D’aquesta manera, els bancs 
començaren a no voler donar préstecs –fins 
i tot als consumidors amb garanties– i a mos-
trar gran cautela quan havien de deixar diners 
a altres bancs, perquè ningú sabia exactament 
quina quantitat de la seva cartera corresponia 
a hipoteques incobrables i, per tant, no tenien 
garanties que els diners deixats serien retornats. 
Aquesta actitud provocà dues conseqüències, 
per una banda el preu del diner (Euribor) pujà de 
forma incontrolada i; per una altra, el sistema 
començà a sofrir manca de diner per fer front 
a les seves obligacions. l aquí es començaren a 
aplicar les mesures, que voldria analitzar. 

En primer lloc, la Federal Reserve (Fed) dels Es-
tats Units començà a injectar diner al sistema, 
concedint crèdits a totes les entitats financeres 
que els sol·licitaven i comprant deute, especial-
ment crèdits hipotecaris. En total injectà al sis-
tema més de 65.000 milions de dòlars. A partir 
d’aquesta mesura, tots els ulls miraven a aquest 
organisme que el 18 de setembre havia de re-
unir-se per deci dir sobre els tipus d’interès. Els 
analistes havien predit que si la Fed no tocava 
els tipus això significaria que la situació era 
complexa però no massa dolenta. Si baixava un 
quart de punt, això significaria que la situació 
era dolenta. Però que si baixava mig punt, la si-
tuació era greu. Ningú volia ni pensar que signi-
ficava la baixada de més de mig punt. La pràctica 
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totalitat d’aquests analistes apostaven per una 
baixada d’un quart de punt. La sorpresa fou que, 
finalment, la Fed reduí els tipus en mig punt. 

Per la seva banda, el BCE decidí no tocar els 
tipus, malgrat haver dit que els pujaria. Les no-
tícies, doncs, no eren bones. És cert que la in-
flació subjacent, és a dir, aquella que no té en 
compte ni el preu de l’energia ni el preu dels 
aliments, estava baixant als Estats Units i, per 
tant, semblaria que, no havent-hi tensions infla-
cionistes, es podia ser menys restrictiu quant als 
tipus d’interès. Ara bé, resulta que les tensions 
inflacionistes es troben, precisament, en el sec-
tor de l’energia, amb els preus del petroli i del 
gas pujant constantment; i al sector alimentari, 
per l’increment de demanda dels països emer-
gents, unes collites dolentes, l’especulació i, en 
últim lloc, la demanda de cereals per a biocom-
bustibles, que tot i ser qui menys ha contribuït a 
l’increment de preus, és qui s’ha endut totes les 
malediccions. 

Això obre la porta a la possibilitat de trobar-nos 
en un termini curt enfrontats al que en economia 
es denomina stagflation, és a dir, una situació 
de recessió econòmica amb increment de preus. 
Situació temuda per tothom perquè fa impossi-
ble aplicar mesures monetàries per sortir-se’n. 

No es poden baixar els tipus d’interès perquè 
hi ha inflació i no es poden pujar perquè hi ha 
recessió. 

A més a més, l’actuació de la Fed i del BCE dóna 
impunitat a les entitats que no han actuat cor-
rectament, comprant part del seu deute, conce-
dint préstecs i baixant el tipus d’interès. Això 
transmet una sensació de tot s’hi val, ja vindran 
a salvar-nos. 

Hauria estat millor, i més barat, publi car la llista 
d’entitats amb problemes, garantint, al mateix 
temps, a qui tenia dipòsits en aquestes entitats, 
que podria recuperar els seus dipòsits. Aques-
ta mesura hauria, al mateix temps, donat tran-
quil·litat a la resta d’entitats quan es prestessin 
diners entre elles, ja que sabrien quines eren 
solvents i quines tenien problemes. 

l les asseguradores? D’entrada totes es varen 
afanyar a dir que elles no tenien problemes, ja 
que les seves inversions no havien estat col-
locades a les subprimes. Però ja han sortit els 
primers avisos so bre possibles dificultats de les 
reasseguradores situades a Bermudes i voltants. 
Els propers mesos caldrà estar atents, també, al 
que passi en el nostre sector. 

octubre
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2007
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Tots sabem que les entitats de crèdit obliguen 
de forma més o menys subtil a contractar amb 
elles les assegurances que emparen, entre 
d’altres, els béns sobre els que recau la ga-
rantia dels préstecs hipotecaris.

També som conscients que les cobertures 
d’aquestes assegurances estan pensades 
per cobrir les seves possibles pèrdues i mai 
per cobrir les necessitats dels prenedors de 
l’assegurança o dels assegurats, per la qual 
cosa, si a més a més de la cobertura del 
continent hi afegeixen la del contingut, és per 
arrodonir-ne el preu i cobrar una mica més de 
prima i, per tant, de comissió.

Però no és d’aquest tema del que avui vull 
parlar, sinó dels capitals que obliguen a em-
parar aquestes entitats quan es contracta amb 
elles l’assegurança i de les clàusules que han 
d’aparèixer a la pòlissa.

Ja he dit que el principal interès de les entitats 
de crèdit a l’exigir una assegurança és cobrir 
les seves possibles pèrdues i, per aquest mo-
tiu, demanen que el capital assegurat per al 
bé que serveix de garantia sigui el seu valor 
total, d’aquesta manera pensen que, si el bé 
desapareix, recuperaran la totalitat de l’import 
lliurat en forma de préstec.

La pregunta que ràpidament es planteja, és: 
és correcte aquest capital? Anem a intentar 
respondre i, per fer-ho, haurem de veure 
què ens diu la Llei 50/1980, de Contracte 
d’assegurança.

D’entrada, estudiarem el cas més corrent, el 
del préstec hipotecari, on la garantia d’aquest 
préstec és el valor d’un edifici.

Tots sabem que quan s’adquireix un habitat-
ge, sigui unifamiliar o plurifamiliar, el preu 
d’adquisició està format per un seguit d’imports 
corresponents a partides diferents:

 - valor del terreny
 - valor de la construcció
 - honoraris d’arquitecte i arquitecte tècnic
 - organisme de control tècnic
 - llicències i permisos
 - impostos d’adquisició
 - benefici del promotor
 - etc.

No tots aquests imports són assegurables. 
Així, ni el valor del terreny, ni el benefici del 
promotor ni certs impostos han d’abonar-se 
quan es reconstrueix, totalment o parcialment, 
un edifici i, per tant, no han de ser objecte de 
l’assegurança.

També hem de tenir en compte que, malgrat 
que els capitals a les assegurances de la llar 
siguin a valor de reposició, el capital d’edifici 
és sempre a valor real.

Així doncs, l’import a assegurar per a l’edifici ha 
de ser el seu valor real, és a dir, descomptant 
la seva depreciació per ús. Aquest valor real 
ve a coincidir amb el valor de reconstrucció de 
l’edifici, amb més o menys depreciació segons 
sigui el seu estat de conservació.

Què passa quan l’entitat de crèdit imposa un 
capital igual al valor de compra de l’edifici? La 
resposta és clara, estem en un cas flagrant de 
sobreassegurança.

Com queda regulada la sobreassegurança a 
la Llei de Contracte d’assegurança?, doncs de 
forma molt clara.

L’assegurança a les entitats 
de crèdit
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Així, l’article 26è ens diu que “el seguro no 
puede ser objeto de enriquecimiento injusto 
para el asegurado. Para la determinación del 
daño se atenderá al valor del interés asegurado 
en el momento inmediatamente anterior a la 
realización del siniestro”. És a dir, que en cas de 
sinistre únicament es pagarà el valor real dels 
objectes, que en el cas del préstec hipotecari 
correspon al de l’edifici, calculat en la forma 
que hem assenyalat abans.

Per la seva part, l’article 31è de la mateixa 
llei ens diu que “si la suma asegurada supera 
notablemente el valor del interés asegurado, 
... Si se produjere el siniestro, el asegurador 
indemnizará el daño efectivamente causado”. 
O sigui, que reafirma el que assenyalava 
l’article anterior i, a més a més, afegeix una 
nova premissa: la inutilitat d’assegurar un valor 
superior al real.

En efecte, per molt que obligui l’entitat de crè-
dit a posar un valor superior al que correspon, 
en cas de sinistre, l’assegurador només pagarà 
aquest valor que realment té el bé sinistrat i, 
per tant, l’entitat de crèdit no cobrarà la tota-
litat del valor del préstec, tan sols recuperarà 
el valor de la reconstrucció de l’edifici.

No representa, doncs, cap benefici per a 
l’entitat de crèdit assegurar el capital més alt. 
El que realment representa és una major càrre-
ga per a l’assegurat, que ha de pagar inutilment 
una prima superior a la deguda.

De tota manera, i sense deixar aquest article 
31è, existeix la potestat de qualsevol de les 
parts del contracte (prenedor de l’assegurança 
i/o assegurat i assegurador) d’exigir “la re-
ducción de la suma y de la prima, debiendo 
restituir el asegurador el exceso de las primas 
percibidas”. És a dir, en qualsevol moment 
de la vida del contracte d’assegurança es pot 
exigir aquesta reducció i el retorn de la prima 
corresponent.

Però, a més a més, ens trobem amb un altre 
problema legal. En efecte, aquest mateix arti-
cle 31è afirma que “cuando el sobreseguro se 
debiera a mala fe del asegurado, el contrato 
será ineficaz”.

Es pot considerar que existeix mala fe per part 
de l’assegurat quan es veu obligat a donar un 
valor superior al real als béns que figuren al 
contracte d’assegurança? Evidentment no, però 

no deixa de ser una possible font de nul·litat 
del contracte d’assegurança.

D’acord amb el que hem vist, el prenedor de 
l’assegurança contractada amb la mediació o 
per exigència d’una entitat de crèdit, ha d’estar 
molt atent a assegurar com a capital el valor 
que realment tenen els béns.

Això també és vàlid quan a la mateixa pòlissa, 
a més del capital de continent, hi aparegui un 
capital de contingut. Com que la prima de con-
tingut és sempre superior a la de continent, ja 
que cobreix més garanties, l’entitat de crèdit, 
per abaratir el preu de l’assegurança, tendeix 
a emparar capitals d’aquest contingut molt 
inferiors als reals, amb la qual cosa, caiguem 
en el defecte contrari, la infraassegurança.

Un altre punt molt important a controlar quan 
es contracta la pòlissa amb l’entitat de crèdit 
és el redactat de la clàusula beneficiària.

L’article 40 de la Llei 50/1980 ens diu que “el 
derecho de los acreedores hipotecarios sobre 
bienes especialmente afectos se extenderá a 
las indemnizaciones que correspondan al pro-
pietario por razón de los bienes hipotecados”.

El dret dels creditors hipotecaris sobre un bé es 
limita, lògicament, a l’import del deute. No serà 
el mateix a l’inici del termini de la hipoteca que 
transcorreguts uns quants anys. Per aquesta 
raó, a la clàusula beneficiària que aparegui a 
la pòlissa haurà de figurar-hi que el límit que 
abonarà l’assegurador al creditor hipotecari 
serà l’import del deute que quedi per amortitzar.

D’aquesta manera l’assegurat podrà cobrar la 
resta de la indemnització, la qual cosa li per-
metrà el rescabalament de les pèrdues sofertes 
en el sinistre per la part del bé no inclosa en la 
garantia del préstec.

També ha d’aparèixer en aquesta clàusula 
beneficiària el que assenyala l’article 41 de la 
Llei de Contracte d’Assegurança, és a dir, que 
“la extinción del contrato de seguro no será 
oponible al acreedor hipotecario hasta que 
transcurra un mes desde que se le comunicó 
el hecho que motivó la extinción” i, a més a 
més, que “los acreedores podrán pagar la prima 
impagada por el tomador del seguro o por el 
asegurado, aun cuando éstos se opusieren. A 
este efecto, el asegurador deberá notificar a 

dichos acreedores el impago en que ha incu-
rrido el asegurado”.

És molt important fer constar aquest redactat 
en la pòlissa, ja que d’aquesta manera l’entitat 
de crèdit no podrà afirmar que l’assegurança 
s’ha anul·lat per manca de pagament i que, per 
tant, no existeix cobertura que empari els béns 
que serveixen de garantia del préstec, obligant 
al deutor a contractar noves assegurances o 
garanties.

El que, finalment, cal deixar molt clar és que qui 
rep un préstec per part d’una entitat de crèdit 
no està rebent cap favor per part d’aquesta 
entitat. Que el que realment fa és comprar diner 
i pagar per aquesta compra.

També ha de quedar molt clar que rebre pro-
postes de condicions més avantatjoses en cas 
de contractar l’assegurança amb l’entitat de 
crèdit, no és més que una forma de competència 
deslleial per part d’aquesta entitat.
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Fa un parell de mesos, la secció de cartes dels 
lectors del diari “La Vanguardia” recollia una 
consulta d’una persona que treballava en una 
empresa on s’utilitzaven carretons elevadors 
(suposem que eren auto-propulsats), i demanava 
què passaria si hi hagués un accident conduint 
un d’aquests vehicles, tant dins del recinte de la 
fàbrica, com a l’exterior.

La resposta donada per un “Técnico y corredor de 
seguros” fou, literalment:

“Si la carretilla circula por el exterior del recinto 
de la empresa, necesita un seguro como cualquier 
automóvil. Si sólo lo hace por el interior, no nece-
sita tener seguro, aunque el seguro de responsa-
bilidad civil de la empresa debe cubrir la carretilla 
o en su lugar debería hacerse un seguro exclusivo 
para esta. La diferencia es que este seguro nunca 
cubrirá daños fuera de la empresa y sólo lo hará 
a terceros, entendiendo siempre como terceros 
personas que no tengan ninguna relación con la 
empresa. En todo caso debe ser la aseguradora 
de la empresa la que concrete qué cobertura está 
incluida en la póliza de responsabilidad civil”.

Comencem pel final. D’entrada, sorprèn que un 
corredor deixi en mans de l’entitat asseguradora 
el concretar les cobertures de la pòlissa. El 
consell, en tot cas, seria que el lector s’adrecés 
al seu mediador i demanés el tipus de cobertura 
més adient per a les seves necessitats.

Quant a la primera part de la resposta, aquesta és 
correcta, ja que el punt 1 de l’article tercer del Re-
glament sobre responsabilitat civil i assegurança 
en la circulació de vehicles a motor ens diu que 
“se entienden por hechos de la circulación los 
derivados del riesgo creado por la conducción de 
los vehículos a motor, tanto por garajes y apar-
camientos, como por vías o terrenos públicos y 

privados aptos para la circulación, tanto urbanos 
como interurbanos, así como por vías o terrenos 
que sin tener tal aptitud sean de uso común”.

Ara bé, si agafem aquesta definició en sentit con-
trari, quan circuli únicament per llocs privats, que 
no siguin vies o terrenys aptes per a la circulació, 
no caldrà que contracti l’assegurança obligatòria.

Per deixar-ho més clar, el punt 2 d’aquest mateix 
article tercer, ens diu que “no se considerarán 
hechos de la circulación los derivados de la 
realización de tareas industriales o agrícolas por 
vehículos a motor especialmente destinados para 
ello, sin perjuicio de la aplicación del apartado 
1 en caso de circulación por las vías o terrenos 
mencionados en dicho apartado”.

La qual cosa ens torna a dir que, quan aquests 
vehicles agrícoles o industrials circulin per vies 
o terrenys públics o privats aptes per a la circu-
lació, urbans o interurbans, i per vies o terrenys 
d’ús comú, hauran de contractar la corresponent 
assegurança obligatòria.

Si no existeix obligació d’assegurar el vehicle, 
com s’han de cobrir els danys que pugui ocasio-
nar? La resposta és senzilla, amb l’assegurança 
de responsabilitat civil que empari l’explotació 
del negoci.

Efectivament, si prenem a l’atzar el condicionat 
general de les pòlisses de responsabilitat civil 
d’un parell d’entitats asseguradores, ens trobem 
que la primera ens diu que queden cobertes les 
reclamacions per “los daños causados a terceros 
con ocasión del empleo de maquinaria, vehículos 
o utillaje, de uso exclusivo o industrial y que no 
requiera la contratación de los seguros específicos 
del automóvil”.

L’assegurança de carretons

La segona asseguradora assenyala que queda 
emparada “la utilització de vehicles industrials 
i maquinària autopropulsada utilitzats dins del 
recinte, sempre que no hagin de ser assegurats 
per l’assegurança d’automòbils”.

És a dir, les entitats asseguradores emparen la 
utilització de vehicles que no estiguin obligats 
a quedar coberts per l’assegurança obligatòria.

Fins aquí, la resposta del diari és correcta. Ara 
bé, a continuació fa la següent afirmació: “La 
diferencia es que este seguro nunca cubrirá daños 
fuera de la empresa y sólo lo hará a terceros, 
entendiendo siempre como terceros personas 
que no tengan ninguna relación con la empresa”.

Sorprèn aquesta afirmació. Agafem la clàusula 
següent, de la primera de les asseguradores. “La 
Compañía garantiza el pago de las indemniza-
ciones de las que el Asegurado pueda resultar 
civilmente responsable por las reclamaciones que 
formulen los empleados o sus causahabientes, al 
servicio del Asegurado con motivo de accidentes 
de trabajo, de acuerdo con la normativa legal 
vigente”.

Per la seva part, el condicionat de la segona 
asseguradora ens diu que queda coberta “la 
responsabilitat civil que pugui correspondre a la 
persona assegurada, amb culpa o negligència, 
pels danys personals causats al personal que 
tingui relació de dependència laboral amb ella o 
amb els seus contractistes i subcontractistes, a 
conseqüència d’un accident laboral ocorregut a 
l’interior del recinte assegurat”.

En ambdós casos, ens estem referint a una 
garantia que tots els mediadors coneixem, la 
responsabilitat civil patronal.

Així doncs, és cert que l’asseguradora no cobrirà 
els danys ocasionats fora de l’empresa, sobretot, 
tenint en compte que si el vehicle o la maquinària 
circula a l’exterior del recinte empresarial, haurà 
de tenir contractada la corresponent assegurança 
obligatòria.

El que no és cert, és que l’assegurança de res-
ponsabilitat civil general només empari els danys 
a tercers ja que, si té contractada la garantia de 
patronal, els danys corporals dels seus assalariats 
també estaran emparats.

Resumint: Un carretó autopropulsat haurà de tenir 
subscrita l’assegurança obligatòria si circula per:

- garatges i aparcaments
- vies o terrenys públics i privats aptes per a la 
circulació, tant urbans com interurbans
- vies o terrenys que sense ser aptes per a la 
circulació, siguin d’ús comú

No haurà de tenir subscrita aquesta assegurança 
obligatòria si, a més de no circular per cap dels 
llocs abans assenyalats, el vehicle es dediqui 
únicament a la realització de feines industrials o 
agrícoles i està especialment destinat a aquestes 
feines.

En aquest cas, serà suficient la contractació d’una 
pòlissa de responsabilitat civil general que empari 
el risc d’explotació i la garantia de patronal.

Com a confirmació al que hem exposat, voldria 
fer-me ressò d’una sentència de la Sala Primera 
del Tribunal Suprem, de 3 de gener d’aquest 2008, 
de la que voldria extreure els punts següents:

1. Una entitat asseguradora empara el risc de 
circulació d’un carretó autopropulsat, propietat 
d’una empresa. Circulant per l’interior de la nau 
d’aquesta empresa, atropella un visitant i li causa 
greus lesions. Una vegada abonada la indemnit-
zació, aquesta entitat reclama a l’asseguradora 
que empara la responsabilitat civil general de 
l’empresa el rescabalament de la quantitat 
abonada.

Una vegada condemnada, la segona assegura-
dora recorre la sentència i arriba fins el Tribunal 
Suprem, que dicta la corresponent sentència.

2. En primer lloc, el Suprem estudia el condicionat 
de la pòlissa de responsabilitat civil general i 
assenyala que “el riesgo previsto consistió en la 
posibilidad de que la tomadora y asegurada que-
dara obligada a indemnizar los daños producidos 
en el desarrollo de las actividades propias de 
su actividad industrial el almacén de materiales 
y maquinaria de construcción y, más específi-
camente, por sus vehículos de motor, tanto si 
estaban como si no autorizados para circular por 
vías públicas, con la doble condición positiva de 
que el accidente se produzca con ocasión de estar 
desarrollando la correspondiente labor industrial 
y negativa de que no sea consecuencia de la 
circulación de tales vehículos”.

3. A continuació, assenyala que “el siniestro, 
producido cuando la máquina era utilizada, en el 
almacén de la empresa asegurada, para cargar 
y descargar los materiales con los que la citada 
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sociedad ejercía el comercio, no quedaba fuera de 
la cobertura pactada, pese a que el riesgo también 
fuera calificable en un sentido amplio o impropio 
como un hecho de la circulación”.

4. Conclou, finalment, que “el riesgo asegurado 
por la recurrente (l’asseguradora que emparava 
la responsabilitat civil general) no era otro que el 
generado por el uso de la carretilla en las labores 
de carga y descarga de materiales para la que 
la utilizaba la tomadora en el desarrollo de su 
actividad comercial y como dicho uso presupone 
que la máquina se desplace de un punto a otro del 
almacén de la empresa, esa circulación meramen-

te complementaria o accesoria en cuyo desarrollo, 
por fallos técnicos o humanos, se produjo el daño 
no era la excluida con los términos no sea con-
secuencia de la circulación de tales vehículos”.

Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem 
confirma l’existència de cobertura per part de 
l’assegurança de responsabilitat civil general, 
en el cas dels carretons autopropulsats que no 
estiguin obligats a assegurar-se per la Llei de 
“Responsabilitat Civil i Assegurança per a la 
Circulació de Vehicles a Motor” i el seu reglament.

abril
maig
juny
2008
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Els que fa ja molts anys que estem en el món 
de l’assegurança recordem encara productes 
d’assegurança de vida que avui en dia han desa-
paregut: assegurança vida sencera, assegurança 
dotal, etc.

També hem vist aparèixer productes amb una vida 
efímera, com aquelles pòlisses d’estalvi que varen 
sortir a principis dels anys vuitanta del segle passat 
i que estaven lligades a uns fons d’inversió que 
varen fer fallida un darrere l’altre.

Però, tret d’aquests casos concrets, l’assegurança 
de vida manté els mateixos productes, amb noms 
diferents, des de temps immemorial.

Aquests productes, tant els de vida per a cas de 
mort (vida risc) com els de vida per a cas de vida 
(jubilació) estaven i estan pensats per a un tipus de 
família, diguem-ne, tradicional, és a dir, formada 
per un pare, una mare i alguns fills i que, a més a 
més, tenia una única font d’ingressos, generalment 
la de l’home.

D’aquesta manera, s’havia de protegir la possible 
manca d’ingressos deguda a la desaparició del 
“cap de família”. Per això es comercialitzaven les 
assegurances temporals, que emparaven la vida 
productiva de l’assegurat i, per això, es deixaren 
de comercialitzar les de vida sencera, ja que eren 
massa cares i es perllongaven en el temps fins 
després d’haver acabat aquesta vida productiva.

Les garanties d’aquestes assegurances eren 
sempre les mateixes: la mort i la invalidesa de 
l’assegurat i, en algunes ocasions, el complemen-
tari d’accidents.

Però avui en dia el concepte de família ha canviat. 
Ja no es tracta únicament de l’home i la dona units 
pel “sagrado vínculo del matrimonio hasta que la 
muerte los separe”. Han aparegut les famílies 
monoparentals, les homosexuals i ha crescut el 
nombre de persones que viuen soles, els anome-
nats “singles”.

Però, sobre tot, ha desaparegut el fet que hi hagi 
una única font d’ingressos. Avui en dia, a la majoria 
de les parelles treballen els seus dos components. 
Per tant, el temor a què la desaparició d’un d’ells 
deixés la família sense disponibilitats econòmiques 
ha disminuït de forma considerable.

Ens trobem doncs, que la cobertura de mort ha anat 
perdent interès, mentre que creix el de la cobertura 
d’invalidesa, ja que tant les persones que viuen 
soles com les que viuen en parella, estan més pre-
ocupades pel trasbals que suposa una invalidesa 
per a ells i la família, que el que suposa la mort.

Per poder donar resposta a aquesta nova demanda 
de cobertura, les entitats asseguradores topaven 
amb un problema important: no existia una taula 
actuarial corresponent al risc d’invalidesa.

De fet, per al càlcul de la prima de la garantia com-
plementària d’invalidesa s’utilitzava la continguda 
en l’Annex IV de OM de 24 de gener de 1977, per la 
que es regulaven les assegurances de grups sobre 
la vida humana.

En concret, les taxes eren:

Nou camp en l’assegurança 
de vida
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Naturalment, des del 1977 les expectatives de 
sinistralitat en aquest camp han canviat molt, per 
la qual cosa, qualsevol intent de comercialitzar 
pòlisses únicament amb garantia d’invalidesa per 
part de les asseguradores, basant-se en aquestes 
primes era poc més que un suïcidi, ja que les 
desviacions podien ser increïblement importants.

Per aquest motiu, l’abril del 2003 UNESPA enca-
rregà a ICEA la confecció d’una taula d’invalidesa, 
similar a les que existeixen per al risc de mort.

Els treballs per a la confecció de la taula comença-
ren el juny del 2003 i no va ser fins finals del 2007 
quan es presentaren les noves tarifes.

ICEA obtingué el recolzament de la reasseguradora 
Münchener Rückversicherung per desenvolupar 
l’encàrrec. Per començar, demanaren a set entitats 
asseguradores dades de les seves pòlisses de 
vida amb garantia complementària d’invalidesa, 
així com de la sinistralitat corresponent a aquesta 
garantia complementària. Aquestes set entitats 
asseguradores representaven el 37% del total de 
pòlisses existents al mercat assegurador espanyol.

Es triaren asseguradores el canal de venda de les 
quals fos tant la mediació (MAPFRE Vida, Win-
terthur,...) com les entitats de crèdit (BBVA, SCH, 
Vida Caixa,...).

Com per a totes les taules actuarials de vida, es 
prengué un període de cinc anys, per a evitar des-
viacions. En concret, s’estudiaren els anys de l’u 
de gener de 1998 a 31 de desembre de 2002, amb 
un nombre total de 5.407.047 pòlisses.

D’aquestes, un 79% corresponien a homes i, tan 
sols, un 21% a dones, el que demostra el que 
havíem assenyalat més a munt, és a dir, que les 
pòlisses de vida estan pensades principalment 
per a homes.

Malgrat aquesta disparitat percentual, es va poder 
constatar que existien diferències importants en 
la sinistralitat dels dos grups, essent molt més 
baixa, de l’ordre d’un 40%, en el cas de les dones. 
Per aquesta raó es decidí confeccionar una tarifa 
diferent depenent del sexe.

Dins d’elles es consideren tres grups de profes-
sions:

· Grup 1:

Professions amb un grau de perill baix, com engin-
yers, empresaris, metges, professors, oficinistes, 
etc.

· Grup 2:

Professions amb un grau de perill mitjà, com tre-
balladors del sector químic, mecànics, directors 
d’obres, etc.

· Grup 3:

Professions amb un grau de perill alt, com miners, 
treballadors del sector del metall, paletes, etc.

El tram d’edat comprés a la tarifa va des dels 18 
anys, fins els 64, és a dir, avarca la vida laboralment 
activa de les persones.

Finalment, al quart trimestre del 2007 es posà a 
disposició de les entitats asseguradores aquesta 
nova tarifa. A partir d’aquell moment, els assegu-
radors tenen a la seva disposició l’eina necessària 
per respondre al canvi en la demanda de pòlisses 
de vida.

Esperem veure aviat els nous productes, ja que 
d’aquesta manera s’obre un camp verge per al 
desenvolupament del negoci de vida per part dels 
mediadors.

juliol
agost

setembre
2008
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El BOE del dissabte 13 de setembre publicà el REAL 
DECRETO 1507/2008, de 12 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del seguro obliga-
torio de responsabilidad civil en la circulación de 
vehículos a motor. Aquest reglament substitueix el 
que estava en vigor des del gener del 2001 i presen-
ta les novetats que a continuació intentaré explicar.

D’entrada, cal dir que ha sofert una important cura 
d’aprimament en el seu redactat. Així, l’article 
1r de l’anterior reglament, que feia referència a 
l’obligació d’assegurar-se, desapareix.

Desapareixen, també, els capítols referits a

- la quantificació de les indemnitzacions
- la mora de l’assegurador
- l’àmbit i límits de l’assegurança de subscripció 

obligatòria
- el dret de repetició de l’assegurador
- les funcions, els ingressos i el dret de repetició 

del CCS,

que passen a quedar recollits en el text de la Llei.

Passem a veure les modificacions que apareixen 
al nou reglament.

La definició de vehicle a motor (Article 1r) es manté 
bàsicament invariable, aclarint que “se exceptúan 
de la obligación de aseguramiento los remolques, 
semirremolques y máquinas remolcadas especiales 
cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 
kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan 
sido dados de baja de forma temporal o definitiva 
del Registro de Vehículos de la Dirección General 
de Tráfico”.

Quant a la definició de fets de la circulació (Article 
2n), es manté el mateix text, amb dos afegits:

- dins l’exclusió de la realització de feines indus-
trials aclareix que “En el ámbito de los procesos 
logísticos de distribución de vehículos se consi-
deran tareas industriales las de carga, descarga, 
almacenaje y demás operaciones necesarias de 
manipulación de los vehículos que tengan la con-
sideración de mercancía, salvo el transporte que se 
efectúe por las vías a que se refiere el apartado 1”

- tampoc es consideraran com a fets de la circulació 
“los desplazamientos de vehículos a motor por 
vías o terrenos en los que no sea de aplicación la 
legislación señalada en el artículo 1, tales como 
los recintos de puertos o aeropuertos”.

També ha desaparegut el punt dos de l’Article 
17è, que deia que “la responsabilidad civil de 
suscripción obligatoria derivada de la circulación 
de vehículos a motor de los que fueran titulares 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
corporaciones locales y los organismos públicos 
dependientes de cualquiera de ellos, será cubierta 
por el Consorcio de Compensación de Seguros 
cuando éstos soliciten concertar tal seguro con la 
mencionada entidad”.

Per la seva part, els articles 3r i 4t defineixen què 
es considera que una matrícula no correspon a 
un vehicle o ha deixat de correspondre i qui es 
considera propietari d’un vehicle:

- “se entiende que una matrícula no corresponde 
a un vehículo cuando éste lleve una placa de 
matrícula falsa o alterada de forma tal que haga 
imposible la identificación del vehículo”

- “se entenderá que la matricula ha dejado de 
corresponder a un vehículo cuando el permiso 
o licencia de circulación de dicho vehículo ha 
perdido su vigencia por estar éste dado de baja 
del registro de vehículos del Estado que expidió 

El nou reglament de 
l’assegurança obligatòria      
de responsabilitat civil en la      
circulació de vehicles a motor
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la matrícula, ya sea de manera definitiva o 
provisional”

- “se presume que tiene la consideración de pro-
pietario del vehículo la persona natural o jurídica 
a cuyo nombre figure aquél en el registro público 
que corresponda”

L’Article 6è parla dels vehicles amb estacionament 
habitual en països que no pertanyen a l’Espai 
Econòmic Europeu i assenyala que “para poder 
circular por territorio español, los vehículos con 
estacionamiento habitual en Estados no perte-
necientes al Espacio Económico Europeo que no 
estuvieran adheridos al Acuerdo entre las oficinas 
nacionales de seguros de los Estados miembros 
del Espacio Económico Europeo y otros Estados 
asociados, deberán estar asegurados por el siste-
ma de certificado internacional de seguro o por el 
seguro en frontera”.

L’Article 8è assenyala que es considera vehicle 
robat “exclusivamente, el que haya sido objeto de 
las conductas tipificadas como robo y robo de uso 
en los artículos 237, 244 y 623.3 del Código Penal”.

L’Article 9è permet que el certificat d’antecedents 
sinistrals pugui realitzar-se “directamente por las 
entidades aseguradoras o por medio de los ficheros 
comunes establecidos por éstas para la selección 
y tarificación de riesgos”, o sigui, consultant el 
SINCO.

El desè fa dues precisions sobre els imports de 
cobertura de l’assegurança obligatòria:

- “cuando concurran daños a las personas y daños 
en los bienes y la indemnización por estos últimos 
supere el importe señalado en el texto refundido 
de la Ley, la diferencia se indemnizará con cargo 
al remanente que pudiera resultar en la indemni-
zación de los daños a las personas hasta el límite 
de dicho texto refundido”

- “los gastos de asistencia médica, farmacéutica y 
hospitalaria y los gastos de entierro y funeral a los 
que se refiere la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor se 
considerarán incluidos dentro del importe de la 
cobertura del seguro obligatorio por daños a las 
personas, contemplado en dicho texto refundido”

La forma d’acreditar l’existència de l’assegurança 
obligatòria varia, ja que, a més de continuar existint 
l’obligació de portar la documentació que acrediti 
la seva vigència, l’Article 14, al seu punt 2, ens 
diu que:

“La vigencia del seguro obligatorio se constatará 
por los agentes de la autoridad mediante la consul-
ta al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados.

En su defecto, quedará acreditada la vigencia 
del seguro mediante el justificante de pago de la 
prima del periodo de seguro en curso, siempre que 
contenga, al menos, la identificación de la entidad 
aseguradora, la matrícula, placa de seguro o signo 
distintivo del vehículo, el periodo de cobertura y la 
indicación de la cobertura del seguro obligatorio”.

És a dir, no es refien massa de la fiabilitat del FIVA.

L’article 16è ens diu que no es produiran interessos 
de demora:

- “cuando se haya presentado al perjudicado la 
oferta motivada de indemnización dentro del 
plazo previsto y con el contenido dispuesto en la 
Ley y aquel no se pronuncie sobre su aceptación 
o rechazo”

- “cuando el perjudicado no acepte la oferta moti-
vada de indemnización y la entidad aseguradora 
consigne en el plazo de cinco días las cuantías in-
demnizatorias reconocidas en la oferta motivada”

L’Article 17è ens diu que, en el cas dels sinistres 
tramitats mitjançant els convenis entre entitats, es 
considerarà presentada l’oferta motivada “cuando, 
antes de que transcurran tres meses desde la 
recepción de la reclamación del perjudicado, la 
entidad aseguradora de éste le satisfaga la indem-
nización correspondiente a los daños en los bienes 
derivados del siniestro o proceda a su reparación”.

Afegint-hi:

“A estos efectos, deberá constar que el pago o 
reparación se realiza en nombre y por cuenta de 
la entidad aseguradora del responsable del sinies-
tro, en virtud de los convenios de indemnización 
directa suscritos entre ambas aseguradoras para 
la tramitación de siniestros, los cuales en ningún 
caso serán oponibles frente al asegurado o al 
perjudicado. Igualmente, se hará constar que la 
entidad aseguradora del perjudicado se subroga 
en la posición de la entidad aseguradora del res-
ponsable, en cuyo nombre y por cuenta de la cual 
satisface la indemnización.

Cuando de un mismo siniestro se deriven daños a 
las personas y en los bienes la entidad aseguradora 
del responsable del siniestro deberá presentar la 
oferta motivada de indemnización correspondiente 
a los daños a las personas derivados del siniestro 

o, en su caso, dar respuesta motivada, conforme 
a lo previsto en la Ley sobre responsabilidad civil 
y seguro en la circulación de vehículos a motor.

En todo caso, si no se hubiesen satisfecho o repara-
do los daños en los bienes, la entidad aseguradora 
del responsable del siniestro deberá presentar la 
oferta motivada de indemnización o, en su caso, la 
respuesta motivada en los términos y dentro de los 
plazos previstos en la Ley”.

L’Article 18è assenyala que quan l’assegurador o 
el CCS no formuli una oferta motivada, donarà una 
resposta motivada que haurà d’incloure:

- la referencia a los pagos a cuenta o pagos par-
ciales anticipados a cuenta de la indemnización 
resultante final, atendiendo a la naturaleza y 
entidad de los daños

- el compromiso de la entidad aseguradora de 
presentar oferta motivada de indemnización tan 
pronto como se hayan cuantificado los daños

- el compromiso de la entidad aseguradora de 
informar motivadamente de la situación del 
siniestro cada dos meses desde el envío de la 
respuesta motivada y hasta que se efectúe la 
oferta motivada de indemnización

L’Article 20è ens diu que en cas de danys a persones 
i béns, ocasionats per un vehicle sense assegu-
rança, el perjudicat podrà, en tot cas, dirigir-se 
directament al CCS.

Afegeix que es considerarà que hi ha controvèrsia 
entre el CCS i l’entitat asseguradora del vehicle 
“cuando ésta presente ante el Consorcio reque-
rimiento motivado en relación al siniestro, o el 
perjudicado presente reclamación ante el Consorcio 
a la que acompañe justificación de que la entidad 
aseguradora rehúsa hacerse cargo del siniestro, y el 
Consorcio estimase que no le corresponde el pago”.

Acabant assenyalant que, a efectes del termini de 
trenta dies marcat a la Llei per als accidents oca-
sionats per un vehicle sense assegurança, importat 
des de un altre Estat membre del Espai Econòmic 
Europeu, s’entendrà que el comprador accepta el 
lliurament en el moment en què tingui la possessió 
efectiva del vehicle.

Varia lleugerament l’Article 27è, el qual, curio-
sament, té el mateix número que a l’anterior 
reglament, quan diu que tenen la consideració 
d’implicats “los perjudicados por accidentes de 
circulación, por daños en su persona o en sus 

bienes, pudiendo actuar por sí o por medio de 
representante debidamente acreditado”.

Afegint que “la consulta de la información se ejer-
cerá mediante petición dirigida por los implicados 
en un accidente de circulación al Consorcio de 
Compensación de Seguros, utilizándose el modelo 
que se contenga en la resolución que dicte la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, al 
que se adjuntará copia del parte de daños o de la 
declaración amistosa de accidente”.

S’afegeix una disposició addicional segona que 
regula l’obligació d’assegurar les proves esporti-
ves, dient:

“Para los riesgos derivados de las pruebas depor-
tivas en las que intervengan vehículos a motor, 
celebrados en circuitos especialmente destinados 
al efecto o habilitados para dichas pruebas, deberá 
suscribirse un seguro especial destinado a cubrir la 
responsabilidad civil de los conductores intervinien-
tes, por los importes de las coberturas obligatorias 
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor”.

No varien, respecte a l’anterior reglament:

- el contingut de la sol·licitud i de la proposició de 
l’assegurança obligatòria

- la durada dels efectes de la sol·licitud i la pro-
posició

- la documentació del contracte d’assegu rança 
obligatòria

- les característiques de l’assegurança en frontera
- la concurrència de danys i causants
- OFESAUTO com organisme d’indem–nització i 

com a oficina nacional d’assegurança
- la identificació de l’entitat asseguradora i el 

control de l’obligació d’assegurar-se, excepte 
les variacions de l’Article 27, abans comentades

- la disposició addicional primera sobre la publi-
cació de la relació de centres sanitaris i entitats 
asseguradores que subscriguin convenis per 
l’assistència a lesionats de trànsit

- l’annex amb les característiques del fitxer infor-
matiu de vehicles (FIVA).

Finalment, cal dir que l’entrada en vigor d’aquest 
reglament es produirà un mes desprès de la seva 
publicació al BOE, és a dir, el 13 d’octubre.
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D’entrada, vull que quedi clar que el que aquí 
exposo són consideracions totalment personals 
i que, per tant, no tenen cap més validesa que la 
de ser unes simples opinions.

Dit això, passo a estudiar el que la Llei sobre res-
ponsabilitat civil i assegurança en la circulació de 
vehicles a motor (LRCACVM) assenyala sobre la 
possibilitat que tenen les entitats asseguradores 
de repercutir l’import de la indemnització abonada 
al perjudicat en un accident d’automòbils, tenint 
en compte que el Reglament de l’assegurança 
obligatòria de responsabilitat civil en la circulació 
de vehicles a motor (RAORCCVM) no regula el dret 
de repercussió de l’assegurador.

L’article 10è de la LRCACVM ens diu que:

“El asegurador, una vez efectuado el pago de la 
indemnización, podrá repetir: 

a) Contra el conductor, el propietario del vehí-
culo causante y el asegurado, si el daño causado 
fuera debido a la conducta dolosa de cualquiera 
de ellos o a la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas.

b) Contra el tercero responsable de los daños.

c) Contra el tomador del seguro o asegurado, por 
las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo 
previsto en el contrato, en el caso de conducción 
del vehículo por quien carezca del permiso de 
conducir.

d) En cualquier otro supuesto en que también 
pudiera proceder tal repetición con arreglo a las 
leyes.

La acción de repetición del asegurador prescribe 
por el transcurso del plazo de un año, contado 
a partir de la fecha en que hizo el pago al per-
judicado”.

Dels quatre supòsits contemplats per la Llei, 
un, el b), és clar. L’entitat asseguradora sempre 
podrà repercutir contra el tercer responsable dels 
danys, havent-se de considerar com a tercer una 
persona diferent del prenedor de l’assegurança 
i del perjudicat.

Centrem-nos ara en el punt a). L’assegurador 
podrà repercutir contra el conductor, el propietari 
del vehicle causant de l’accident (recordem que, 
d’acord amb l’article 4t del RAORCCVM, “se 
presume que tiene la consideración de propietario 
del vehículo la persona natural o jurídica a cuyo 
nombre figure aquél en el registro público que 
corresponda”) i l’assegurat, en dos casos:

- existència de conducta dolosa de qualsevol 
d’ells

- conducció sota la influència de begudes alco-
hòliques o de drogues.

Aquesta última possibilitat és la que pot donar 
lloc a controvèrsia. L’article 43 de la Llei 50/1980, 
de Contracte d’Assegurança (LCA) ens diu que:

“El asegurador, una vez pagada la indemnización, 
podrá ejercitar los derechos y las acciones que por 
razón del siniestro correspondieran al asegurado 
frente a las personas responsables del mismo, 
hasta el limite de la indemnización”.

Es poden considerar responsables del sinistre 
l’assegurat o el propietari del vehicle si el conduc-
tor va begut o drogat? Entenc que no, per la qual 
cosa, que no existint cap mena de responsabilitat 

La possibilitat de repercussió 
en l’assegurança obligatòria 
de responsabilitat civil en la 
circulació de vehicles a motor

per part d’aquestes dues persones, únicament es 
podria repercutir contra el conductor.

També cal subratllar que no es podrà anar contra 
el prenedor de l’assegurança, ja que la Llei no 
dóna aquesta opció a l’assegurador.

Anem al punt c). En el cas d’un sinistre causat 
per un vehicle conduït per una persona que no 
tingui el permís de circulació, aquest punt dóna 
opció a l’asseguradora de repercutir, per les 
causes previstes en la LCA, contra el prenedor 
de l’assegurança o l’assegurat.

Quines són les causes previstes en la LCA? 
D’acord amb l’esmentat article 43 d’aquesta Llei:

- que s’hagi pagat totalment la indemnització 
per part de l’assegurador (Sentència del TS 
204/2001)

- que, degut al sinistre, l’assegurat tingués dret 
a exercitar accions contra les persones res-
ponsables d’aquest sinistre (Sentència del TS 
449/1999).

Els límits que té l’entitat asseguradora per exer-
citar aquesta acció, són:

- l’import de la indemnització

- no poder exercitar en perjudici de l’assegurat 
els drets en què s’hagi subrogat

- no tenir dret a la subrogació contra cap de les 
persones, els actes o omissions de les quals 
donin origen a responsabilitat de l’assegurat, 
excepte si la responsabilitat prové de dol o 
si està emparada mitjançant un contracte 
d’assegurança

- no tenir dret a la subrogació contra el causant 
del sinistre que sigui, respecte de l’assegurat 
parent en línia directa o col·lateral dins del ter-
cer grau civil de consanguinitat, pare adoptant 
o fill adoptiu que convisquin amb l’assegurat, 
excepte si, com en el cas anterior, la responsabi-
litat prové de dol o si està emparada mitjançant 
un contracte d’assegurança.

Com podem veure, tant una llei com l’altra posen 
especial èmfasi en l’existència de dol o conducta 
dolosa. Ara bé, què entenem per dol?

Per al Codi Civil, hi ha dol quan, amb paraules o 
maquinacions insidioses de part d’un dels con-

tractants, es induït l’altre a celebrar un contracte 
que, sense aquestes paraules o maquinacions, no 
hauria celebrat.

Penalment es considera que dol és la intenció 
més o menys perfecta de fer un acte que se sap 
contrari a la llei, és a dir, de cometre un delicte o 
realitzar una conducta punible.

En el cas de la LRCACVM, queda clar que la 
conducta dolosa ha de provenir d’un fet de la 
circulació, ja que són aquests fets els que queden 
regulats per la Llei.

Pel que fa referència a la LCA, aquesta deixa 
clar que la responsabilitat ha de provenir del dol 
(article 43). El naixement de la responsabilitat en 
l’assegurança obligatòria de vehicles l’hem de 
trobar en la conducció del propi vehicle. Per tant, 
la conducta dolosa únicament pot estar lligada a 
aquesta conducció. El dol en aquest cas haurà de 
ser, bàsicament, de caràcter penal.

Ens quedaria el dubte de saber si el fet de no 
omplir degudament la sol·licitud de l’assegurança 
del vehicle es pot considerar o no dol.

L’article 10è de la LCA ens diu literalment:

“El tomador del seguro tiene el deber, antes de 
la conclusión del contrato, de declarar al asegu-
rador, de acuerdo con el cuestionario que éste le 
someta, todas las circunstancias por él conocidas 
que puedan influir en la valoración del riesgo”.

Per tant, qui podria haver incorregut en dol és 
el prenedor de l’assegurança. La LRCACVM 
únicament permet repercutir contra ell si el con-
ductor no té el corresponent permís de conduir. 
Hem d’afegir, d’acord amb la LCA, que l’accident 
s’ha d’haver degut a conducta dolosa d’aquest 
prenedor.

Queda clar que, si el prenedor de l’assegurança 
no conduïa el vehicle, és pràcticament impossible 
que hagi tingut una conducta dolosa que provo-
qués l’accident.

Vistes les consideracions exposades, i per 
resumir, una vegada abonada la indemnització 
a una víctima o a un perjudicat en un accident 
de circulació, l’entitat asseguradora únicament 
podrà repercutir:

1. Contra el conductor del vehicle si:
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- ha tingut una conducta dolosa

- conduïa sota la influència de begudes alcohòli-
ques o de drogues tòxiques, estupefaents o 
substàncies psicotròpiques

- conduïa sense tenir el corresponent permís 
de conduir, tenint en compte, però, que 
l’assegurador no ho podrà fer si únicament li 
ha estat retirat ja que, en aquest cas, el permís 
el té

2. Contra el propietari del vehicle i l’assegurat 
únicament si l’accident s’ha degut a conducta 
dolosa d’algun d’ells

3.  Contra el prenedor de l’assegurança únicament 
si el conductor no té el corresponent permís de 
conduir i si aquest conductor no és:

- parent en línia directa o col·lateral dins del ter-
cer grau civil de consanguinitat, pare adoptant 
o fill adoptiu que convisquin amb l’assegurat

- cap de les persones, els actes o omissions 
de les quals donin origen a responsabilitat de 
l’assegurat.
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Com cada any, al mes de febrer arriben les ce-
lebracions del Carnestoltes i, amb elles, les 
desfilades de carrosses pels carrers de moltes 
poblacions.

I, com cada any, arriba a l’assessoria tècnica del 
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona 
alguna consulta sobre l’assegurança obligatòria 
que empara els vehicles que arrosseguen les 
carrosses.

Pel seu interès, he volgut reproduir una de les 
consultes rebudes aquest any i que, textual-
ment, deia: Hem d’entendre que un vehicle no 
tindria cobertura de l’Assegurança Obligatòria 
quan circula per un carrer que s’ha tancat per 
destinar-ho, en una franja horària concreta, de 
forma exclusiva a la rua de carnaval? I, pel sol 
fet d’estar en lloc restringit, hauria de conside-
rar-se que no es tracta d’un fet de la circulació?

Per mirar d’aclarir el tema, estudiarem el que 
ens diu la Llei sobre responsabilitat civil i as-
segurança en la circulació de vehicles a motor 
(LRCACVM) i el seu Reglament, així com la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial (LTCVMSV).

El punt 1 de l’article primer de la LRCACVM ens 
diu literalment que “el conductor de vehículos a 
motor es responsable, en virtud del riesgo crea-
do por la conducción de éstos, de los daños cau-
sados a las personas o en los bienes con motivo 
de la circulación”.

Per la seva part, el punt 4 d’aquest mateix article 
ens diu que “reglamentariamente, se definirán 
los conceptos de vehículos a motor y hecho de la 
circulación, a los efectos de esta ley”.

És a dir, la Llei atorga únicament al Reglament 
la capacitat de definir què es considera fet de la 
circulació. Per tant, allò que aparegui al Regla-
ment tindrà valor legal absolut.

L’article segon del Reglament assenyala que “se 
entienden por hechos de la circulación los deri-
vados del riesgo creado por la conducción de los 
vehículos a motor a que se refiere el artículo an-
terior, tanto por garajes y aparcamientos, como 
por vías o terrenos públicos y privados aptos 
para la circulación, urbanos o interurbanos, así 
como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud 
sean de uso común”.

Una rua de Carnestoltes se celebra sobre un ter-
reny públic apte per a la circulació. El reglament 
no fa cap referència al fet d’estar obert o tancat 
aquest terreny públic, per tant, els vehicles que 
hi participin estan obligats, en principi, a estar 
en possessió del corresponent contracte d’asse-
gurança obligatòria.

Aquest mateix article segon defineix, també, una 
sèrie d’utilitzacions dels vehicles que no han de 
considerar-se com a “fets de la circulació”:

“a) Los derivados de la celebración de pruebas 
deportivas con vehículos a motor en circuitos es-
pecialmente destinados al efecto o habilitados 
para dichas pruebas, sin perjuicio de la obliga-
ción de suscripción del seguro especial previsto 
en la disposición adicional segunda.

b) Los derivados de la realización de tareas in-
dustriales o agrícolas por vehículos a motor 
especialmente destinados para ello, sin perjui-
cio de la aplicación del apartado 1 en caso de 
desplazamiento de esos vehículos por las vías o 
terrenos mencionados en dicho apartado cuando 

Els vehicles a les rues de 
Carnestoltes
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no estuvieran realizando las tareas industriales 
o agrícolas que les fueran propias. 

En el ámbito de los procesos logísticos de dis-
tribución de vehículos se consideran tareas in-
dustriales las de carga, descarga, almacenaje y 
demás operaciones necesarias de manipulación 
de los vehículos que tengan la consideración de 
mercancía, salvo el transporte que se efectúe 
por las vías a que se refiere el apartado 1.

c) Los desplazamientos de vehículos a motor por 
vías o terrenos en los que no sea de aplicación la 
legislación señalada en el artículo 1, tales como 
los recintos de puertos o aeropuertos”.

En el cas d’una rua de Carnestoltes queda clar 
que no es pot aplicar el punt a), ja que en cap cas 
es pot considerar una prova esportiva.

Tampoc se li pot aplicar el punt b), ja que no rea-
litzen feines agrícoles o industrials.

El punt que podria provocar controvèrsia seria el 
c), quan ens parla d’una legislació que no fóra 
aplicable a un seguit de vies transitables.

De tota manera, l’article 1 del Reglament única-
ment fa esment a una Llei, la “Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial” (LTCVMSV ) i, en concret, al seu annex, ja 
que diu que “a los efectos de este reglamen-
to, se aplicarán los conceptos recogidos en el 
anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.

S’ha d’entendre, doncs, que en aquesta LT-
CVMSV han d’aparèixer definits, per acció o 
omissió, les vies on no es considerarà “fet de la 
circulació” el transitar per elles.

L’annex d’aquesta Llei ens dóna les definicions 
següents:

“77. Vía urbana. Es toda vía pública situada 
dentro de poblado, excepto las travesías.

64. Poblado. Espacio que comprende edificios y 
en cuyas vías de entrada y de salida están colo-
cadas, respectivamente, las señales de entrada 
a poblado y de salida de poblado.

65. Travesía. A los efectos de esta disposición 
normativa, es el tramo de carretera que discur-
re por poblado. No tendrán la consideración de 
travesías aquellos tramos que dispongan de una 
alternativa viaria o variante a la cual tiene ac-
ceso”.

Tampoc en aquest cas es fa cap esment al fet 
que la via urbana estigui oberta o tancada.

El fet que al redactat d’aquest punt c) hi aparegui 
la paraula “tales” precedint les vies o terrenys 
on no s’aplica la LRCACVM, o sigui ports i ae-
roports, podria fer sospitar que existeixen altres 
terrenys o vies on tampoc s’hi aplicaria.

Malgrat tot, ja hem vist que en aquest annex hi 
apareix clarament definida la “via urbana” com a 
lloc on s’aplica la LRCACVM, sense que hi apa-
regui cap definició de port o aeroport, per la qual 
cosa, hem d’entendre que, per omissió, a cap 
d’aquests dos llocs s’hi aplica.

Dit això, queda clar que a una via urbana, oberta 
o tancada, se li aplica tant la LTCVMSV com la 
LRCACVM i, per tant, els vehicles que hi transitin 
han d’estar proveïts de la corresponent assegu-
rança obligatòria, sigui quina sigui l’activitat que 
desenvolupin, tenint plena vigència la cobertura 
que aquesta assegurança atorga durant tota la 
durada d’aquesta activitat.
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El 24 d’octubre de 2007 el BOE publicava la “LEY 
26/2007, de Responsabilidad Medioambiental” 
i el 23 de desembre de 2008, es publicava el 
“REAL DECRETO 2090 /2008, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental”.

Al preàmbul de la Llei se’ns diu que “quienes in-
cumplan la obligación de utilizar racionalmente los 
recursos naturales y la de conservar la naturaleza 
estarán obligados a reparar el daño causado”.

D’entrada, i així ho recull el mateix preàmbul, 
veiem que el que es vol és aplicar el principi de 
“qui contamina paga”. Però darrere aquesta afir-
mació hi ha una consideració molt perversa: que 
el medi ambient es pot reparar.

Així ho continua afirmant aquest preàmbul, quan 
diu que “el contenido de la obligación de repa-
ración (o, en su caso, de prevención) que asume 
el operador responsable consiste en devolver los 
recursos naturales dañados a su estado original, 
sufragando el total de los costes a los que ascien-
dan las correspondientes acciones preventivas o 
reparadoras”.
Es vol assimilar la biosfera a un objecte (un vehi-
cle, un edifici, una màquina, etc.) que, quan es fa 
malbé per alguna causa, es pot tornar al seu es-
tat anterior al dany. I això, amb el medi ambient, 
és totalment fals. Els danys es poden minimitzar, 
però mai reparar.

El legislador sembla adonar-se d’aquesta con-
tradicció i afirma que “la dimensión reparadora 
del nuevo régimen de responsabilidad medioam-
biental no debe, en ningún caso, minusvalorar su 
dimensión preventiva, pues no hay mejor política 
conservacionista que la política de prevención 
frente a los daños medioambientales”.

Però quan arribem a l’article 9è, comencem a veu-
re què és el que realment vol el legislador, quan 
assenyala que “los operadores de las actividades 
económicas o profesionales incluidas en esta ley 
están obligados a adoptar y a ejecutar las medi-
das de prevención, de evitación y de reparación de 
daños medioambientales y a sufragar sus costes, 
cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten 
responsables de los mismos”.

Per entendre aquest article i, en definitiva, el veri-
table esperit de la Llei, ens hem de traslladar al 25 
d’abril de 1998 quan es produeix el trencament de 
la presa de contenció de la bassa de decantament 
de la mina de pirita a Aznalcóllar (Sevilla), propie-
tat de l’empresa Boliden-Apirsa.

Davant la negativa de l’empresa a reparar els 
danys, va caure sobre les Administracions Públi-
ques el pes econòmic de la reparació. I aquest 
cost representà uns quants centenars de milions 
d’euros.

Així que l’Administració decidí que si tornava a 
passar un altre desastre trobaria qui es fes càrrec 
de les despeses de reparació.

Per això, l’article 19è de la Llei ens assenyala que:
“1. El operador de cualquiera de las actividades 
económicas o profesionales enumeradas en el 
anexo III que cause daños medioambientales 
como consecuencia del desarrollo de tales acti-
vidades está obligado a ponerlo en conocimiento 
inmediato de la autoridad competente y a adoptar 
las medidas de reparación que procedan de con-
formidad con lo dispuesto en esta ley, aunque no 
haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.
2. El operador de una actividad económica o pro-
fesional no enumerada en el anexo III que cause 
daños medioambientales como consecuencia del 
desarrollo de tal actividad está obligado a ponerlo 

La Llei de responsabilitat civil 
mediambiental
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en conocimiento inmediato de la autoridad com-
petente y a adoptar las medidas de evitación y, 
sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a 
adoptar las medidas reparadoras”.

Ara bé, una cosa és assenyalar en una llei que 
algú adoptarà mesures de reparació d’un dany i 
una altra molt diferent és que el causant ho faci 
o tingui diners per fer-ho. Per això, el punt 1 de 
l’article 24 de la Llei ens diu que “los operado-
res de las actividades incluidas en el anexo III 
deberán disponer de una garantía financiera que 
les permita hacer frente a la responsabilidad 
medioambiental inherente a la actividad o activi-
dades que pretendan desarrollar”.

Per arribar a saber la quantitat d’aquesta caució, 
el Reglament d’aquesta Llei, en l’article 33, fixa 
la forma de quantificar-la a partir de l’anàlisi de 
riscos mediambientals de l’activitat. Aquesta 
anàlisi podrà ser realitzada per l’operador o per 
un tercer contractat per aquest operador, seguint 
l’esquema establert per la norma UNE 150.008 o 
altres normes equivalents.

Ens ha sortit un parell de vegades l’Annex III de la 
Llei. Aquest Annex enumera les activitats econòmi-
ques o professionals, encara que no existeixi dol, 
culpa o negligència, a les que s’aplica aquesta Llei.

Aquestes activitats, són:
- L’explotació d’instal·lacions subjectes a 

l’autorització assenyalada a la “Ley 16/2002, 
de Prevención y Control Integrados de la Con-
taminación” excepte les utilitzades per a la in-
vestigació, elaboració i prova de nous productes 
i processos.

- Les activitats de gestió de residus.
- L’explotació d’abocadors i la gestió posterior al 

seu tancament.
- Tots els abocaments en aigües interiors superfi-

cials, subterrànies i mar territorial.
- La captació i embassament d’aigües subjectes a 

autorització prèvia d’acord amb el “Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio”.

- La fabricació, utilització, emmagatzemament, 
transformació, embotellat, alliberament al medi 
ambient i transport de:

a) Les substàncies perilloses definides a l’article 
2.2 del “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre noti-
ficación de sustancias nuevas y clasificación, en-
vasado y etiquetado de sustancias peligrosas”.

b) Els preparats perillosos definits a l’article 2.2 
del “Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre cla-

sificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos”.

c) Els productes fitosanitaris definits a l’article 2.1 
del “Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviem-
bre, por el que se implanta el sistema armoniza-
do comunitario de autorización para comerciali-
zar y utilizar productos fitosanitarios”.

d) Els biocides definits a l’article 2.a) del “Real De-
creto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se 
regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas”.

- El transport per carretera, ferrocarril, vies flu-
vials, marítim o aeri de mercaderies perilloses 
o contaminants.

- L’explotació d’instal·lacions que requereixen una 
autorització conforme a la “Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación”.

- La utilització confinada, inclòs el transport, de 
microorganismes modificats genèticament.

- Tot alliberament intencional en el medi ambient, 
transport i comercialització d’organismes modi-
ficats genèticament.

- El trasllat transfronterer de residus dins, cap o 
des de la UE subjecte a autorització o prohibit 
segons el que disposa.

- La gestió dels residus de les indústries extractives.

El que busca la Llei és tenir la seguretat que els ti-
tulars de totes aquestes activitats tinguin els fons 
necessaris per fer front als costos d’un possible 
dany ambiental i no pas protegir el medi ambient.

Però aquí hi ha un parany. El límit fixat per a la 
caució no és el límit que realment haurà d’abonar 
l’operador en cas de dany mediambiental. I a re-
parar el dany hi estan obligats tant els operadors 
que figuren a l’Annex III com la resta d’empreses 
i professionals.

Hauria estat millor fixar una cobertura obligatòria 
de responsabilitat civil, la qual cosa, probablement, 
donaria més seguretat als operadors ja que existi-
ria un límit quantitatiu en la seva responsabilitat.

Sembla, més bé, que, tal com succeí amb la Llei 
de l’habitatge, es vulgui donar feina a un seguit 
de noves empreses que es dediquin a realitzar les 
anàlisis de riscos mediambientals de les diferents 
activitats i no pas a protegir realment el nostre 
món.

En resum, el medi ambient es defensa de ben al-
tra manera que no pas amb aquesta Llei.
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Sembla curiós parlar de les crisis que vindran, 
quan encara no hem sortit de la present, però 
potser cal fer-ho per entendre la gestació de cada 
nova sotragada i estar preparats.

D’entrada cal dir que les crisis econòmiques són 
una cosa inherent a qualsevol sistema econòmic 
que ha existit al llarg de la història.

Hem esmentat el terme “sistema econòmic” i, 
potser, caldria definir-ho. Dit resumidament, es 
tracta del conjunt d’actuacions tendents a acon-
seguir un increment de riquesa per al conjunt de 
la societat que les aplica, és a dir, per obtenir un 
creixement econòmic.

Al llarg de la història han existit diferents siste-
mes econòmics amb una característica comuna, 
es basaven en l’agricultura, la qual no produeix 
un increment de riquesa apreciable, per la qual 
cosa s’havia de recórrer a la guerra i a la rapinya 
per aconseguir un creixement econòmic suficient.

Amb la revolució industrial aquesta dependència 
de l’agricultura acabà i va néixer un nou sistema 
econòmic, el sistema capitalista.

Aquest nou sistema basa la creació de riquesa 
en la producció industrial de béns diversos. Però, 
per poder créixer de forma sostinguda, s’ha 
d’incrementar cada vegada més la producció 
d’aquests béns.

És aquest cicle fabricació-venda qui, incremen-
tant-se fins a l’infinit, permet un creixement 
econòmic també il·limitat.

El problema rau en el fet que estem en un món 
finit i que, per tant, obtenir increments infinits 
d’alguna cosa és impossible. Per tant, també 
aquest sistema caldrà canviar-lo quan arribi al 

seu límit i no pugui incrementar més la producció 
de nous béns.

Ara bé, sabut que el sistema capitalista tindrà un 
final, comencem a explicar per què es produeixen 
les crisis econòmiques.

Hem dit que la base del capitalisme és la pro-
ducció de béns. Ara bé, una vegada produïts cal 
que es venguin, en cas contrari no serveix de res 
el fabricar-los.

Per vendre un bé ha d’existir algú que el compri 
i perquè aquest algú vulgui fer-ho, el producte 
ha de ser interessant per al comprador i, a més 
a més, el seu preu ha de ser atractiu, en cas 
contrari l’objecte romandrà al magatzem i els 
diners per fabricar-lo s’hauran llençat.

El preu d’un bé ve donat pel cost de la seva fa-
bricació més el benefici per al fabricant. Per tant, 
el seu preu ha de ser suficientment baix perquè 
sigui atractiu i suficientment alt per obtenir un 
benefici que, a més a més, permeti pagar la 
inversió feta per produir-lo.

Desglossem el preu final. He dit que una part 
d’aquest preu final la forma el benefici, que, en 
realitat, és el pagament que obté per la seva 
activitat empresarial. En principi aquest benefici 
el fixa el mateix fabricant.

L’altre component del preu el constitueix el cost 
de fabricació.

Per fabricar qualsevol producte industrial 
s’utilitzen sempre els anomenats factors de 
producció: la terra, el treball i el capital.

Les crisis futures
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Traduït al català del carrer, significa que s’han 
d’utilitzar primeres matèries (terra), mà d’obra 
(treball) i maquinària (capital).

Per obtenir un preu final bo, cal que aquests 
factors de producció tinguin un preu molt baix. 
Així es podrà incrementar el benefici sense perill 
que el producte deixi de ser atractiu.

Per això es buscaven, i es continuen buscant, les 
primeres matèries en països pobres, generalment 
colònies dels països europeus, on qui fixava el 
preu era el mateix comprador.

Per mantenir baix el cost del factor treball, al 
treballador se l’explotava sense cap mirament, 
amb jornades inacabables i amb la utilització 
sense cap escrúpol de mà d’obra infantil, tot en 
condicions de quasi esclavitud.

Però ens trobem amb la primera contradicció 
d’aquest sistema productiu. Resulta que els com-
ponents del factor treball són, a més a més de 
productors, consumidors. Per tant, si se’ls paga 
malament, no tindran prou diner per comprar els 
productes que ells, o altres, fabriquen.

Ens trobem, doncs, que l’equilibri entre el preu 
del bé i el que es paga per la mà d’obra és molt 
difícil.

Així, si incrementem el factor capital (utilitzem 
més maquinària) i baixem el treball (reduïm els 
treballadors o els paguem menys), ens trobem 
que es produeix un increment en el nombre de 
productes fabricats, però hi ha menys consumi-
dors que poden comprar aquest excedent, amb 
la qual cosa els preus dels productes han de 
baixar (es produeix una deflació) i els empresaris 
veuen reduït el seu benefici o incrementades les 
seves pèrdues, amb la consegüent desaparició 
d’empreses i l’acomiadament de treballadors, 
la qual cosa redueix encara més el nombre de 
consumidors.

Fins a finals del segle XIX les crisis econòmiques 
venien donades per un desequilibri en la utilit-
zació dels factors de producció, bàsicament del 
treball i el capital.

L’aparició de sindicats i altres agrupacions 
obreres durant aquest segle XIX, va fer que 
les condicions d’explotació dels treballadors 
canviessin, amb la qual cosa aquest factor de 
producció esdevingué cada vegada més car.

Per fortuna per als empresaris, les matèries pri-
meres continuaven essent barates. Però s’havia 
de compensar l’encariment del factor treball, i 
això s’aconseguí fent més barat el factor capital, 
amb màquines cada vegada més econòmiques 
i més efectives. Així, encara que el preu de la 
màquina no variés, si produïa més unitats el preu 
final del producte baixava.

Però, tot i això, la tecnologia de l’època no 
permetia compensar completament l’increment 
del preu del factor treball. Així que es començà 
a complementar els beneficis productius amb 
altres beneficis obtinguts mitjançant la inversió 
en béns intangibles.

Així, la borsa de valors, pensada inicialment 
perquè les empreses obtinguessin finançament, 
passà a ser un mercat d’expectatives de futur, 
és a dir, on les empreses col·locaven els seus 
diners en funció de l’esperança que les accions 
que compraven pujarien.

El capitalisme que fins a aquell moment basava el 
seu model en la producció començava a convertir-
se en especulador.

Però l’especulació mostrà ben aviat la seva cara 
més fosca amb l’aparició de la primera bombolla 
de la història. Així, el 1893 esclatà la primera 
crisi econòmica que no tenia les seves arrels en 
el desequilibri del factors de producció, sinó en 
l’enfonsament de la borsa.

Aquesta crisi inaugurà el seguit de crisis del 
segle XX, basades totes elles en l’esclat de les 
diferents bombolles financeres. La llista és llarga 
ja que, d’acord amb el model del estadístic francès 
Joseph Clément Juglar (1819-1905), la crisi es 
repeteix en períodes d’entre 8 i 12 anys.

Però entre el conjunt de totes les crisis del segle 
XX (la més famosa, la de 1929), ens trobem una 
crisi que deixà de ser deguda a l’esclat d’una 
bombolla financera i tornà a ser deguda a un 
factor de producció, a un factor nou, però, la terra.

Efectivament, la crisi del 1973, i la seva repetició 
del 1979, fou deguda a l’encariment d’una matèria 
primera: el petroli.

Tot i que aquest encariment va ser degut a motius 
polítics, la guerra del Yom Kipur, va fer veure que 
ens trobàvem en un món finit i, per tant, amb 
recursos finits i que, tard o d’hora, les matèries 

primeres serien més escasses, fins a esgotar-se 
completament.

Naturalment, quant més escasses fossin, més 
cares esdevindrien. Això va fer que es tornés a 
cercar, per un costat, l’abaratiment dels altres 
dos factors de producció (treball i capital) i, per 
un altre, la creació de nous productes financers 
que permetessin complementar els beneficis pro-
ductius amb beneficis procedents d’intangibles.

Per aconseguir abaratir els factors productius 
s’incrementà la innovació tecnològica dels béns 
de capital (maquinària), al temps que es cercaven 
nous països on produir amb mà d’obra més barata 
(deslocalització).

Aquesta política de deslocalització sembla portar-
nos de nou a la incongruència de que qui ha de 
comprar els productes fabricats, bàsicament els 
treballadors del països rics, no ho podran fer, ja 
que cada vegada guanyen menys o van a l’atur.

Cap problema. Els països rics tenen sistemes 
de protecció social que garanteixen un mínim 
d’ingressos als aturats. El resultat és que les em-
preses fan més benefici traslladant la producció a 
països més pobres i l’estat gasta més diners dels 
contribuents perquè els aturats puguin comprar 
els productes fabricats en altres indrets pels em-
presaris que fins feia poc els tenien contractats.

Per l’altra banda, per incrementar els beneficis 
derivats d’intangibles es crearen cada vegada 
bombolles més grosses. Fer-les més grosses 
era, i és, necessari ja que cada nova bombolla 
ha de permetre eixugar les pèrdues produïdes per 
l’esclat de l’anterior i obtenir un benefici superior.

Aquesta política de crear bombolles més gros-
ses no és portada a terme únicament per les 
empreses. Al governs també els va bé, ja que 
també eixuguen una part de la pèrdua que els ha 

significat pal·liar l’esclat de la bombolla anterior 
i aconsegueixen més beneficis amb la nova.

Si algú pensa que exagero afirmant que els 
governs també afavoreixen les crisis amb les 
seves polítiques econòmiques, que es contesti 
a aquestes dues preguntes:
- Quants responsables de l’actual crisi han estat 
jutjats i condemnats?
- Quants continuen en els seus càrrecs, percebent 
sous de faula, o, com a molt, han estat acomia-
dats cobrant indemnitzacions multimilionàries, 
pagades en molts casos amb els diners dels 
contribuents?

Però, com en el cas de les primeres matèries, 
tampoc la creació de noves bombolles pot ser 
infinita. Arribarà un moment en què no se’n 
podran produir de noves.

Ara bé, mentre arriba el moment en què s’acabin 
les primeres matèries i ja no es puguin crear 
noves bombolles, haurem de continuar sofrint 
les crisis del capitalisme especulatiu.

I, què produirà aquestes crisis? D’un costat, de 
les noves bombolles especulatives, bàsicament 
financeres als països anglo-saxons i bàsicament 
immobiliàries als països llatins. Sense oblidar 
que, en un món globalitzat, ja no existeixen 
fronteres que parin l’expansió de les bombolles 
i els efectes dels seus esclats.

L’altre focus creador de crisis vindrà del costat 
del factor productiu terra. Quan pensem en ma-
tèries primeres escasses, ràpidament pensem en 
el petroli, però hem de tenir en compte que no 
és l’única matèria escassa. Tota la resta també 
ho són.

El consol és que, si es continua complint el cicle 
Juglar, entre dues crisis hi ha de 8 a 12 anys de 
tranquil·litat.
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Si hi ha un parell d’articles a la Llei 50/1980, de 
Contracte d’assegurança, que generen controvè-
rsia entre els mediadors, sens dubte que aquests 
són el 34 i el 35.

Comencem per veure què diuen. L’article 34 
afirma que “en caso de transmisión del objeto 
asegurado, el adquirente se subroga en el 
momento de la enajenación en los derechos y 
obligaciones que correspondían en el contrato 
de seguro al anterior titular”.

Continua dient que “el asegurado está obligado a 
comunicar por escrito al adquirente la existencia 
del contrato del seguro de la cosa transmitida. 
Una vez verificada la transmisión, también de-
berá comunicarla por escrito al asegurador o a 
sus representantes en el plazo de quince días”.

I acaba assenyalant que “serán solidariamente 
responsables del pago de las primas vencidas en 
el momento de la transmisión el adquirente y el 
anterior titular o, en caso de que éste hubiera 
fallecido, sus herederos”.

L’article 35 d’aquesta Llei afegeix que “el 
asegurador podrá rescindir el contrato dentro 
de los quince días siguientes a aquel en que 
tenga conocimiento de la transmisión verificada. 
Ejercitado su derecho y notificado por escrito al 
adquirente, el asegurador queda obligado duran-
te el plazo de un mes, a partir de la notificación. 
El asegurador deberá restituir la parte de prima 
que corresponda a períodos de seguro, por los 
que, como consecuencia de la rescisión, no haya 
soportado el riesgo”.

És a dir, tal com assenyala la Sentència del Tribu-
nal Suprem de data 13 de juny de 1998: “El art. 
34 de la Ley de Contrato de Seguro, completado 
por los arts. 35, 36 y 37, regula, en relación con 

el seguro de daños, los efectos de la transmisión 
de la cosa objeto del interés asegurado, estable-
ciendo una subrogación ex lege del adquirente en 
el contrato de seguro, asumiendo el adquirente 
las obligaciones y derechos que conforman el 
contenido del contrato, concediendo la Ley la 
facultad de resolver al contrato tanto al adqui-
rente como al asegurador. Esta subrogación ex 
lege tiene como presupuesto un acto de enaje-
nación, entendiendo por tal aquél por el cual se 
transfieren los derechos del titular sobre la cosa”.

Tenim clarament definit qui és el titular dels drets 
i deures d’una assegurança de danys: qui sigui 
titular del bé objecte de l’assegurança.

Això ens presenta un seguit d’escenaris possi-
bles. El primer que ens ve al cap és el cas de la 
venda d’un vehicle automòbil.

És costum que quan un assegurat es canvia el 
seu vehicle per un altre l’entitat asseguradora 
procedeixi a anul·lar el contracte que emparava 
el vehicle vell i n’emeti un de nou amb el vehicle 
adquirit.

Com hem pogut veure, aquesta pràctica és 
legalment incorrecta, ja que el que marca la Llei 
és que el venedor li comuniqui al comprador que 
el vehicle té una assegurança en vigor i, en un 
termini màxim de quinze dies, a l’assegurador 
que s’ha venut el vehicle.

Com que, en general, el moment de la venda no 
coincideix amb el venciment de l’assegurança, 
se’ns planteja una primera qüestió: qui ha de 
cobrar l’import de la prima no consumida des del 
moment de la transacció i fins al final del període 
cobert per l’assegurança?

La transmissió de 
l’objecte assegurat

L’article 35 ens diu que l’entitat asseguradora 
podrà refusar el mantenir el contracte amb el nou 
propietari del vehicle, tenint un termini màxim 
de quinze dies per fer-ho. Per tant, si no refusa 
el nou prenedor, l’assegurador no ha de retornar 
prima a ningú.

Ara bé, què passa en el cas de l’entitat assegu-
radora que refusi el nou prenedor? En aquest cas 
l’assegurador haurà de retornar la part de prima 
no consumida.

La pregunta continua essent: a qui? La resposta 
no és gens difícil si en el moment de la transmis-
sió del vehicle el nou propietari es subroga en 
els drets que tenia el venedor, a qui ha de tornar 
l’EA la prima no consumida és al comprador i 
mai al venedor.

Si, en la pràctica, es fa el contrari, la raó hem de 
trobar-la en el costum, però mai en la llei.

Aquest costum, a més a més, pot jugar-li una 
mala passada a l’assegurador. Si, complint el 
que diu la Llei, el venedor informa per escrit al 
comprador de l’existència de l’assegurança, en 
cas de sinistre del nou propietari dins el termini 
de cobertura de la pòlissa, l’entitat asseguradora 
podria trobar-se amb l’obligació de fer-se càrrec 
de les conseqüències d’aquest sinistre.

És cert que, a continuació, podrà reclamar a 
l’anterior propietari el rescabalament de les 
quantitats pagades, però no serà gens fàcil que 
ho aconsegueixi.

L’assegurador es trobarà que l’anterior propietari 
ha complert amb el que marca la llei, avisant-lo 
de la venda. La prova que ho ha complert rau en el 
mateix retorn de prima que li ha fet l’assegurador.

Les asseguradores haurien d’anar molt en compte 
amb admetre alegrement els canvis de vehicles 
per venda.

Essent suficientment seriós el que hem vist fins 
ara, s’ha d’observar que aquests articles tenen 
una altra possible conseqüència. Veiem que 
l’últim paràgraf de l’article 34 assenyala que 
seran solidàriament responsables del pagament 
de les primes vençudes en el moment de la trans-
missió, l’adquirent i l’anterior titular.

Imaginem que s’ha transmès la propietat d’una 
indústria suficientment important o d’una man-
sió. I imaginem, també, que el venedor no ha 
pagat el rebut de l’anualitat, que puja a uns 
quants milers d’euros.

En aquest cas l’entitat asseguradora reclamarà 
el rebut tant al venedor com al comprador, ja que 
ambdós són solidàriament responsables.

Un altre supòsit que es podria donar el tindríem 
si la pòlissa d’assegurança fos de responsabilitat 
civil o contingués aquesta garantia. Què passaria 
si l’entitat asseguradora hagués pagat un sinistre 
i considerés que el prenedor és responsable i, 
per tant, d’acord amb l’article 43 de la mateixa 
Llei de Contracte d’assegurança, repetís contra 
aquest prenedor?

Ja que el comprador és dipositari dels drets i obli-
gacions de l’anterior propietari, el nou propietari 
es podria trobar que ha de fer-se càrrec d’abonar 
a l’assegurador les quantitats pagades en funció 
de l’actuació del vell assegurat.

Aquests exemples demostren que hi ha raó per a 
la controvèrsia i que no es pot passar alegrement 
per sobre d’aquests dos articles de la Llei de 
Contracte d’assegurança.
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Tot contracte d’assegurança, perquè sigui eficient 
i compleixi amb les expectatives del prenedor, 
es recolza en dos pilars bàsics: les garanties 
emparades i els capitals assegurats.

Avui voldria recordar algunes característiques 
que permeten que els capitals compleixin amb 
la seva funció d’indemnitzar, a l’assegurat o al 
beneficiari, pel dany personal o material sofert 
com a conseqüència d’un sinistre emparat pel 
contracte d’assegurança.

En primer lloc ens hem de preguntar qui fixa el 
capital assegurat. A la Llei 50/1980, de Con-
tracte d’assegurança, no apareix expressament 
assenyalat qui ho ha de marcar, de tota manera, 
indirectament ho podem esbrinar.

L’article 28 d’aquesta Llei assenyala que “las 
partes, de común acuerdo, podrán fijar en la póliza 
o con posterioridad a la celebración del contrato el 
valor del interés asegurado que habrá de tenerse 
en cuenta para el cálculo de la indemnización”.

Encara que aquest article es refereix a valors 
pactats, es pot extrapolar que per fixar qualsevol 
capital assegurat han de ser les parts contractants 
els responsables de fer-ho.

Quines són les parts contractants? Dues, l’entitat 
asseguradora (article primer de la Llei) i el pre-
nedor de l’assegurança (article setè), titular de 
tots els drets i deures del contracte. I ningú més.

Per tant, únicament podrà fixar el capital asse-
gurat el prenedor de l’assegurança, excepte els 
casos que assenyali la Llei.

En cap cas ho podrà fer el mediador que, 
recordem-ho, no forma part del contracte 
d’assegurança. El que sí pot fer el mediador, i cal 

que ho faci, és aconsellar el client de com s’ha 
de calcular el capital assegurat i controlar, en la 
mesura del que sigui possible, que aquest capital 
sigui suficient per cobrir les necessitats del client.

Per poder aconsellar el nostre client, ens hem de 
preguntar quin import ha de tenir aquest capital 
assegurat. En principi varia segons es tracti 
d’assegurances contra danys o assegurances de 
persones.

Comencem per aquest últim cas, que presenta 
menys problemes. En les assegurances de vida per 
a cas de vida, el prenedor ha de decidir l’import 
d’acord amb el que vol obtenir de l’assegurança: 
un complement de jubilació, una rendibilitat 
financera, etc.

Quant a l’assegurança de vida per a cas de mort, 
únicament en el cas que el capital serveixi per 
cobrir una obligació, generalment un préstec o un 
conveni laboral, aquest capital haurà de quedar 
fixat en la quantia de l’obligació, en els altres 
casos serà el prenedor qui el valori, en funció de 
les seves necessitats: cobrir la família, fer front 
a l’impost “mortis causa”, etc.

Podríem repetir les mateixes consideracions quan 
es tracta d’assegurances d’accidents personals. 
Únicament dir que, en aquest cas, és més comú 
trobar-nos amb assegurances que han de cobrir 
obligacions pactades en convenis laborals.

Passem ara a considerar les assegurances contra 
danys que són, sense cap mena de dubte, les 
que presenten més problemes a l’hora de fixar 
un capital.

Si en el cas de les assegurances personals era 
clar que qui sabia quina era la necessitat a cobrir 
i quin capital ho feia, en les de danys queda clar 

El capital assegurat

que únicament el prenedor sap l’import dels béns 
a assegurar. Cap mediador pot saber si a casa d’un 
client hi ha mobles de disseny, amb algun quadre 
de gran valor artístic i econòmic o si ha comprat 
l’aixovar a una botiga barata.

Però on sí hem de guiar el nostre client és en 
assenyalar-li com ha de calcular el capital, depe-
nent de la forma d’assegurament que necessiti.

Anem a veure quines formes d’assegurament del 
capital es poden donar:

1.  A valor real
És el cas més comú. El capital de la pòlissa 
ha de coincidir amb el valor real dels objectes 
assegurats, en cas contrari es produirà una in-
fraassegurança o sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà sempre en funció 
de la vida útil de l’objecte i aquesta vida serà 
més o menys llarga en funció del tipus d’objecte, 
del seu ús i del seu estat de conservació i man-
teniment.

2.  A valor parcial
El capital assegurat es limita a un percentatge de 
la suma total dels béns. El capital de la pòlissa 
ha de coincidir amb el valor real dels objectes 
assegurats, en cas contrari es produirà una in-
fraassegurança o sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà sempre en funció 
de la vida útil de l’objecte.

No s’ha de confondre mai amb el capital a primer 
risc.

3.  A valor de nou
El capital de la pòlissa ha de coincidir amb el 
valor de nou dels objectes assegurats, en cas 
contrari es produirà una infraassegurança o 
sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà sempre en funció 
del cost d’adquirir l’objecte, o un de similars 
característiques.

La indemnització en cas de sinistre es calcularà 
tenint en compte el valor real de l’objecte més 
un percentatge, fixat al contracte, del valor 
d’adquisició d’un de nou. Naturalment, la suma 
dels dos imports no pot superar mai el valor de 
nou de l’objecte.

4.  A valor de reposició a nou
És una variant de l’anterior. El capital de la pòlissa 
ha de coincidir amb el valor de nou dels objectes 
assegurats, en cas contrari es produirà una infra-
assegurança o sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà sempre en funció 
del cost d’adquirir l’objecte, o un de similars 
característiques.

5.  A primer risc
El capital de la pòlissa no coincideix amb el 
valor dels objectes assegurats, sinó que és el 
límit màxim que pagarà l’assegurador en cas de 
sinistre.

No és d’aplicació la regla proporcional.

6.  Valors estimats
El capital de la pòlissa es fixa de comú acord entre 
el prenedor i l’assegurador.

No és d’aplicació la regla proporcional i 
l’assegurador únicament podrà impugnar el valor 
estimat quan la seva acceptació hagi estat pres-
tada per violència, intimidació o dol del prenedor, 
o quan, per error, l’estimació sigui notablement 
superior al valor real, corresponent al moment del 
sinistre (article 28 de la Llei).

La pòlissa haurà d’especificar els criteris i el 
procediment per adequar la suma assegurada i 
les primes a les oscil·lacions del valor d’interès: 
valoració d’un tècnic independent, aplicació 
d’índexs, etc.

Aquesta és la forma de càlcul del valor assegurat 
que més cobreix les necessitats del client, ja que 
mai es trobarà amb diferències entre els valors 
dels objectes i les indemnitzacions percebudes.

El seu problema rau en el fet que sigui costós 
determinar els valors dels objectes per un expert 
independent, per la qual cosa únicament es dóna 
en assegurances industrials o d’objectes de valor 
especial, com obres d’art, joies, etc.

Per acabar d’aclarir el tema voldria donar un petit 
quadre resum d’aquests diferents tipus de forma 
d’assegurament:
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Forma d’assegurament Valor a assegurar Forma de calcular el 
valor a assegurar Valor a indemnitzar Aplicació de regla 

proporcional

Valor real
Valor del bé segons el 

seu estat de conservació i 
manteniment

Vida útil dels béns
Valor de compra d’un bé 
d’igual edat i estat de 

conservació
Sí

Valor parcial
Valor del bé segons el 

seu estat de conservació i 
manteniment

Vida útil dels béns

Valor de compra d’un bé 
d’igual edat i estat de 

conservació, amb el límit 
del valor parcial

Sí

Valor de nou Valor d’un bé nou, igual o 
semblant, al mercat Valor de compra actual

Valor de compra d’un bé 
d’igual edat i estat de 

conservació, afegint un 
percentatge del valor de 
compra d’un bé nou, amb 

límit del valor de nou

Sí

Valor de nou
Valor de reposició a nou Valor d’un bé nou, igual o 

semblant, al mercat Valor de compra actual
Valor de compra d’un 

bé nou igual o de 
característiques similars

Sí

Primer risc Màxim sinistre possible Límit màxim de cobertura 
desitjat

Valor real o de nou, fins al 
límit fixat a la pòlissa No

Valors estimats Valor del bé segons el 
seu estat

Valoració per un expert 
independent o una forma 

diferent, pactada a pòlissa

Valor fixat a la pòlissa que 
serà diferent depenent 

de la forma de valoració 
pactada

No

abril
maig
juny
2010
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Rebo una interessant consulta per part d’un 
col·lega i m’agradaria aprofitar aquest escrit al 
nostre Butlletí per aprofundir en ella.

En concret, se’m demanava si la responsabilitat 
civil derivada de la propietat d’un gos que s’ha 
extraviat cessa un cop denunciat el fet i, en tot 
cas, fins quan pot continuar la responsabilitat?

Anem a veure que ens diu l’article 1905 del Codi 
Civil: “El poseedor de un animal, o el que se 
sirve de él, es responsable de los perjuicios que 
causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo 
cesará esta responsabilidad en el caso de que 
el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa 
del que lo hubiese sufrido”.

Així, aquest article 1905 serà d’aplicació en els 
casos en què existeixi un animal que es trobi 
sota la possessió de fet d’una persona, inclòs 
quan aquesta persona no es trobi acompanyant 
el gos per haver fugit l’animal, haver-se extraviat 
o haver estat abandonat.

Únicament si es pot provar que ha existit força 
major o que el dany ha estat culpa del propi 
perjudicat.

Perquè es pugui considerar que existeix culpa 
exclusiva de la víctima, la doctrina jurídica ens 
diu que han de donar-se els requisits següents: 

1.- Que l’única conducta culpable sigui la de la 
víctima.

2.- Que la conducta del propietari sigui irrepro-
txable i hagi adoptat les màximes cauteles 
per evitar que el gos causi un dany.

3.- Que la conducta de la víctima sigui impre-
visible.

4.- Considerar el concepte de culpa en sentit 
jurídic, és a dir, per exemple, aquesta culpa 
de la víctima no pot ser atribuïda a un menor, 
encara que hagués infringit normes generals 
de prudència.

En tot cas, aquesta causa d’exoneració ha 
d’interpretar-se sempre de forma restrictiva, per 
protegir els drets del perjudicat.

Tampoc cal, perquè es doni responsabilitat, la 
participació personal en el fet que causà el dany. 
El que si cal, per suposat, és que el perjudicat 
provi el nexe causal entre el dany i el gos i que 
l’animal és propietat de la persona a qui es 
reclama.

També cal tenir en compte que aquest article 
1905 no exonera el propietari de responsabilitat 
pel fet d’haver denunciat la fugida del gos. Les 
dues úniques causes d’exoneració són les que 
hem comentat.

Una altra qüestió que se’ns presenta és saber 
si, com diu l’article 1902, ha d’existir culpa o 
negligència per part del propietari del gos.

Si s’hagués d’aplicar l’article 1902 ens troba-
ríem amb una conseqüència no desitjada per al 
perjudicat, ja que es veuria obligat a provar la 
culpa del propietari de l’animal, quan l’únic que 
ha de demostrar per ser rescabalat és que els 
danys els ha produït el gos.

També la jurisprudència ho deixa clar. Així la 
Sentència de 21 de novembre de 1998 ens 
assenyala literalment que:

“Acreditada la propiedad del recurrente respecto 
de los animales causantes de las lesiones sufri-
das por el actor sería incluso innecesario acudir 

Un gos que dóna problemes
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a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, dado 
el carácter de plenamente objetiva que tiene la 
responsabilidad nacida del artículo 1905 del 
citado Código y que no resulta desvirtuada ante 
la falta de prueba, sino todo lo contrario, de que 
el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa 
del perjudicado”.

Amb aquesta Sentència ens trobem amb una 
nova característica de la possessió de gossos 
en particular i d’animals domèstics en general: 
la responsabilitat civil que generen és objectiva, 
amb totes les conseqüències que això comporta.

Però encara n’hi ha més, ja que segons l’esmentat 
article 1905, no tan sols és responsable el pro-
pietari de l’animal. També ho és que es serveixi 
d’ell.

Així ho confirma la Sentència de la Sala Primera 
del Tribunal Suprem, de 29 de maig de 2003 quan 
afirma “que se impone la obligación de reparar 
el daño al que tiene el poder de hecho (posesión 
de hecho, inmediata) o el interés en la utilización 
(servicio) del animal, sea o no propietario”, 
mentre que la Sentència de 28 de gener de 1986 
precisa que es tracta d’una responsabilitat per 
risc inherent a la utilització del animal.

La segona part de la consulta tractava del termini 
de prescripció per efectuar la reclamació del 
dany. I insisteixo en que el termini de prescripció 
és per reclamar el dany i no pas per considerar 
que cessa la responsabilitat del propietari.

L’article 1968 del Codi Civil assenyala que 
prescriuen pel transcurs d’un any “la acción 
para exigir la responsabilidad civil por injuria o 
calumnia, y por las obligaciones derivadas de la 
culpa o negligencia de que se trata en el artículo 
1.902, desde que lo supo el agraviado”.

És a dir, en principi aquesta prescripció d’un any 
afecta només l’article 1902 i no pas el 1905, per 
la qual cosa en el cas dels danys ocasionats per 
gossos no seria d’aplicació. No havent-hi un termini 
exacte, crec que s’ha de mantenir per al cas dels 
danys produïts per animals el màxim d’un any.

Recordem que en al cas de danys corporals el 
còmput comença quan es coneix l’abast definitiu 
de les seqüeles que pateixi la víctima.

També hem de veure quins són els terminis de 
prescripció en el cas del Codi Civil de Catalunya 
que serà el que s’haurà d’aplicar quan els implicats 
siguin de dret català.

En concret, el punt d) de l’article 121-21 assenyala 
que prescriuen al cap de tres anys les pretensions 
derivades de responsabilitat extracontractual.

Resumint, el propietari o qui tingui l’ús d’un 
animal domèstic és responsable objectivament 
dels danys que causi a tercers en totes les 
circumstàncies, excepte en cas de força major 
o culpa exclusiva del perjudicat.

juliol
agost

setembre
2010
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No sempre les sentències han de ser dolentes i, 
a tall d’exemple, vull comentar la de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, secció 15a, de data 29 
de març de 2010, la ponent de la qual va ser la 
magistrada Maria Elena Boet Serra.

Els fets que donaren lloc a la sentència varen 
començar el 27 d’octubre de 2004, quan l’entitat 
asseguradora envia a l’assegurada una carta 
d’oposició a la pròrroga al venciment, que es 
produïa l’1 de gener de 2005, de dues pòlisses 
de salut contractades per aquesta assegurada i 
que l’emparaven a ella i la seva família.

El 10 de gener de 2005 la prenedora de 
l’assegurança sol·licità la rehabilitació de les 
pòlisses al·legant que cinc membres del grup 
familiar es trobaven realitzant tractaments 
mèdics pendents de completar.

L’asseguradora respon que, d’acord amb l’article 
22 de la Llei de contracte d’assegurança (LCS), 
la facultat d’oposició a la pròrroga està subjecta 
únicament al requisit de comunicar-ho per escrit 
a l’altra part, sense que s’hagin d’esmentar els 
motius per fer-ho.

L’assegurada denuncia l’entitat assegura-
dora davant la DGSFP, ja que considera que 
l’anul·lació de la pòlissa és deguda a l’aparició 
de malalties cròniques en un dels assegurats.

L’organisme controlador respon literalment, 
el 7 de setembre de 2006, que “el Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones considera que la 
no renovación del seguro cuando al asegurado 
se le diagnostican enfermedades crónicas es 
contrario a la aplicación de las buenas prácticas 
que deben regir la contratación del seguro y que 
sin venir impuestas por la normativa contractual 

o de supervisión, son las razonablemente exigi-
bles para una gestión responsable, diligente y 
respetuosa con la clientela”.

Vist que, malgrat aquesta resposta de la DGSFP, 
l’asseguradora no fa marxa enrere en la seva 
decisió d’anul·lar les assegurances, l’assegurada 
presenta demanda contra l’entitat asseguradora 
“en la que solicita se declare la nulidad de la 
resolución unilateral de los contratos de seguros 
de enfermedad suscritos con la demandada por 
haberse ejercitado contraviniendo las exigencias 
de la buena fe, con arreglo a los artículos 1256 y 
1258 del Código Civil; así como, también, solicita 
la nulidad de la cláusula octava contenida en 
las condiciones generales de dichos contratos 
de seguros, cuyo tenor literal es el siguiente: 
-Període de vigència de la pòlissa.- Aquesta 
pòlissa es contracta pel període de temps previst 
en les Condicions Particulars i, al seu venciment, 
es pacta expressament la pròrroga per un any, 
la qual es produirà tàcitament i de manera 
indefinida sempre que la pòlissa es mantingui 
en vigor mitjançant el pagament de la prima 
corresponent. Les parts poden oposar-se a la 
pròrroga del contracte mitjançant una notificació 
escrita a l’altra part efectuada en el termini dels 
dos mesos anteriors a la conclusió del període de 
l’assegurança en curs(art. 22 LCS)-. La deman-
dante sostiene que dicha cláusula es nula por 
abusiva con arreglo a lo establecido en el Art. 
8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre con-
diciones generales de la contratación (LCGC)”.

Es produeix en primera instància una sentència 
favorable a l’asseguradora. Aquesta sentència 
“desestima íntegramente la demanda, con-
cluyendo que, primero, no procede declarar la 
nulidad de la referida estipulación octava, que 
reproduce literalmente el artículo 22 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 

La sentència
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(LCS), por cuanto el Art. 4 de la LCGC dispone que 
esta Ley no será de aplicación a las condiciones 
generales que vengan reguladas específicamen-
te por una disposición legal o administrativa 
de carácter general y que sean de aplicación 
obligatoria para los contratantes y, segundo, 
que no resulta acreditado que la resolución del 
contrato estuviera motivada por el diagnóstico 
de una enfermedad crónica en el asegurado”.

Després d’aquesta sentència, l’assegurada 
presenta recurs davant l’Audiència Provincial de 
Barcelona al·legant els motius següents:

- “primero, la aplicación indebida del Artículo 22 
de la LCS, cuando la norma que procede aplicar 
es la LCGC que, por ser de igual rango y posterior 
al tiempo, debe prevalecer sobre la LCS;

- segundo, error en la valoración de la prueba 
al no apreciar mala fe de la demandada al re-
solver las pólizas. La apelante aduce que existe 
mala fe en el hecho de no prorrogar las pólizas 
de enfermedad cuando al asegurado se le ha 
diagnosticado una enfermedad crónica y otras 
enfermedades que estaban siendo tratadas 
durante el período en que se resolvió unilate-
ralmente la póliza”.

A la sentència sobre aquest recurs apareixen 
diferents temes interessants per als assegurats 
i, de retruc, per als mediadors.

En primer lloc, entra a valorar quina norma 
jurídica s’ha d’aplicar per qualificar de nul·la 
una clàusula del condicionat general de la 
pòlissa. Així, la LCS preveu a l’article tercer un 
règim jurídic d’aquestes condicions generals del 
contracte d’assegurança. Aquest règim, però, ha 
de completar-se amb la LCGC, com a normativa 
supletòria a l’específica de la LCS, i amb el règim 
sobre clàusules abusives regulat pels articles 
80 a 91 de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris(LGDCU).

L’article 4.2 de la LCGC exclou del seu àmbit 
d’aplicació les condicions generals “que vengan 
reguladas específicamente por una disposición 
legal o administrativa de carácter general y que 
sean de aplicación obligatoria para los contra-
tantes”. De tota manera, això no suposa una 
exclusió de la LCGC a les condicions generals 
d’un contracte d’assegurança, sinó la seva apli-
cació supletòria a la normativa específica de la 
LCS, cosa que significa que aquestes condicions 
generals de les pòlisses han de regir-se per la 

LCS i, també, per la LCGC en els aspectes que 
no estiguin regulats en la LCS mitjançant una 
norma imperativa.

Dit això, la sentència entra a determinar si la 
clàusula recorreguda és o no abusiva o lesiva per 
a l’assegurada, afirmant que “para determinar 
la nulidad de una cláusula abusiva es relevante 
determinar si dicha cláusula altera los efectos 
normales del contrato de seguro, para lo que 
resulta esencial constatar si la cláusula repro-
duce una norma imperativa o dispositiva de la 
LCS. Pues en ese caso, dicha cláusula representa 
la normalidad del contrato de seguro asumida 
por el legislador. Es por ello, que reproduciendo 
la condición general litigiosa el contenido del 
Artículo 22 LCS no cabe declarar su nulidad por 
lesiva o abusiva, con arreglo a los artículos 3 LCS 
y 82 LGDCU. El desistimiento unilateral, como 
facultad de una de las partes contractuales a 
poner fin al contrato, que procede de la LCS no 
puede constituir una cláusula lesiva (art. 3 LCS) 
o abusiva (LGDCU)”.

És a dir, malgrat que ens sembli injusta, prepo-
tent o tots els adjectius que vulguem posar-hi, 
la facultat d’oposició a pròrroga automàtica del 
contracte per part de l’asseguradora no és una 
clàusula lesiva o abusiva i, per tant, és vàlida a 
tots els efectes.

Ara bé, després d’una de freda en ve una de 
calenta i, en segon lloc, la sentència entra a 
valorar l’exercici d’aquesta facultat de denúncia 
unilateral a la pròrroga del contracte.

Així considera que si l’article 22 de la LCS dóna 
aquesta facultat a l’asseguradora, també ha de 
tenir-se en compte l’article 7.1 del Codi Civil es-
panyol que obliga l’exercici dels drets conforme 
a les exigències de la bona fe en sentit objectiu.

Per tant, si la LCS i la LGDCU tenen per finali-
tat la tutela dels interessos dels assegurats i 
consumidors, respectivament, la interpretació 
de la LCS i del contracte d’assegurança haurà 
de fer-se d’acord amb la finalitat de la norma, 
és a dir, en benefici de l’assegurat i, per tant, 
en els contractes d’assegurança en els quals 
l’assegurat sigui un consumidor, la interpreta-
ció de la disciplina legal i convencional haurà 
de realitzar-se conforme al principi general de 
defensa dels consumidores i usuaris.

Entre parèntesis, la pregunta que ara ens ve al 
cap és: quan un assegurat no és consumidor? 

Sincerament he de dir que, dins la meva ignoràn-
cia jurídica, no se m’acut una resposta.

Tancat el parèntesi, arribem a la part més inte-
ressant de la sentència, que afirma que:

“La Sala estima que la denuncia unilateral por 
el asegurador, además de poder adolecer de de-
fecto formal por haberse notificado únicamente 
a la tomadora del seguro, no puede ser tenida 
por acorde con las exigencias de la buena fe. La 
naturaleza del riesgo asegurado en los seguros 
de enfermedad y de asistencia sanitaria y la 
evidencia de que la contratación de una nueva 
póliza es más difícil y onerosa para el asegurado 
cuanto más avanzada sea su edad y el estado de 
sus enfermedades, por incrementarse las posibi-
lidades de siniestro, pone de manifiesto que en 
ese tipo de seguros de personas el ejercicio de 
la facultad de denuncia unilateral del contrato 
es más lesiva para el asegurado que para el 
asegurador cuando la ejercita el tomador y su 
denuncia unilateral sin motivo válido ni justa 
causa favorece especialmente al asegurador. 
De tal suerte, estas consideraciones deberán 
ser tenidas en cuenta en el enjuiciamiento del 
ejercicio de la facultad de desistimiento por 
el asegurador. En el supuesto de autos el ase-

gurador ha denunciado unilateralmente y “ad 
nutum” un seguro de enfermedad que había sido 
prorrogado tácitamente desde su suscripción y 
con una vigencia de 10 años, coincidiendo con 
el empeoramiento del estado de salud de uno 
de los asegurados y, por tanto, con el incre-
mento de la posibilidad de siniestro. En esas 
circunstancias el ejercicio por el asegurador de 
la facultad reconocida en el artículo 22 LCS, sin 
existir justa causa no puede estimarse conforme 
a las exigencias de la buena fe, sino abusiva”.

Si no fos perquè està escrit en castellà, diria que 
l’Audiència ha dit clar i català que l’asseguradora 
ha actuat de forma totalment incorrecta i mirant 
únicament pels seus propis interessos, oblidant-
se que ha estat cobrant prima durant deu anys i 
que, possiblement, la sinistralitat de la pòlissa 
no ha estat dolenta durant aquest període.

Per tant, la clàusula no és abusiva, però si que 
ho pot ser la seva aplicació per la part més forta 
del contracte, és a dir, l’asseguradora.

Crec que la nova LCS hauria de regular de forma 
clara el dret d’oposició a pròrroga per part dels 
asseguradors en el cas de les assegurances 
personals.
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Una situació que es dóna molt sovint en el mo-
ment del sinistre de responsabilitat civil de pro-
ductes és saber quan s’ha generat el perjudici: 
en el moment de fabricar el bé, o de realitzar la 
feina, o en el moment que es produeix el dany?, 
és a dir: quan es produeix el sinistre?

Entre el juristes es presenten dues opinions 
divergents per respondre a aquesta pregunta:

- segons la primera, el sinistre es produeix quan 
es fa la reclamació per part del perjudicat, i

- segons la segona, el sinistre es produeix en el 
moment en què neix l’obligació d’indemnitzar 
ocasionada pel fet generador del dany.

Aquesta segona interpretació és la que sembla 
estar recolzada pel nostre ordenament jurídic.

Així, a la sentència del Tribunal Suprem de 14 de 
juliol de 2003 (Ponent Francisco Marín Castán) 
s’assenyala que:

“El legislador español, en materia de res-
ponsabilidad civil, de entre los sistemas 
determinantes de indemniza-ción de su 
hecho motivador, de la reclamación, o de 
ambos, ha optado simplemente por el hecho 
motivador, que en esencia es el riesgo del 
nacimiento”.

I hi afegeix:

“Se identifica acaecimiento del siniestro con 
producción del hecho que puede motivar la 
responsabilidad”.

La resposta a la nostra pregunta inicial sembla, 
doncs, clara: el sinistre es produeix en el moment 
en què es realitza l’acte que causarà el dany. O 

sigui, en el moment que es fabrica el bé o es 
presta el servei que repercutirà en el patrimoni 
o la integritat personal del perjudicat.

Si considerem sinistre el fet causant del dany 
i que, per tant, genera l’obligació de reparar, 
d’acord amb l’article 1902 del Codi Civil espan-
yol, ens podem trobar amb una discrepància 
temporal entre el moment en què es produeix 
aquest fet i el moment en què es manifesta el 
dany o la reclamació que aquest dany genera. 
Pensem que poden passar molts anys entre l’un 
i l’altre. Això suposa inseguretat jurídica i finan-
cera per a les asseguradores que cobrien el risc 
i molts mals de cap per a l’assegurat.

També en el cas de la responsabilitat profes-
sional ens trobem amb el mateix problema. 
Imaginem el temps que pot passar entre el 
moment en què un arquitecte dissenya un edifici 
i el moment en què es poden produir danys per 
defectes d’aquest disseny.

En principi la solució al problema podria sem-
blar fàcil. Les asseguradores donen cobertura 
a les reclamacions rebudes durant la vida de la 
pòlissa, per fets ocorreguts dins la seva vigència.

Això fa que, mentre la pòlissa estigui en vigor 
no hi ha problemes per cobrir reclamacions per 
productes fabricats o serveis lliurats durant la 
seva vigència. Ara bé, què passa quan s’anul·la 
una pòlissa d’assegurança?

Quan es rescindeix un contracte d’assegurança 
la nova entitat únicament empararà les recla-
macions i els fets que hagin ocorregut durant 
la seva vigència. Per tant, l’assegurat quedarà 
desprotegit davant qualsevol reclamació de fets 
anteriors a l’entrada en vigor de la pòlissa.

La clàusula “claim made”

Per donar resposta a aquesta necessitat de pro-
tecció, al mercat anglosaxó varen aparèixer les 
clàusules “claim made”. D’acord amb aquestes 
clàusules, el sinistre es produeix en el moment 
de la reclamació i no pas en el moment gene-
rador del fet que donarà lloc a la reclamació.

El que, en principi, semblaria beneficiós per 
a l’assegurat, o sigui, que el sinistre quedarà 
emparat per l’assegurador que tingui en vigor el 
contracte d’assegurança en el moment que es 
produeix la reclamació, en realitat és un parany.

Per veure on són aquests paranys, cal recordar 
que l’article 73 de la Llei 50/1980, de Contracte 
d’assegurança, ens diu textualment que 

“Serán admisibles, como límites estable-
cidos en el contrato, aquellas cláusulas 
limitativas de los derechos de los asegura-
dos ajustadas al artículo 3 de la presente 
Ley que circunscriban la cobertura de la 
aseguradora a los supuestos en que la 
reclamación del perjudicado haya tenido 
lugar dentro de un período de tiempo, no 
inferior a un año, desde la terminación de 
la última de las prórrogas del contrato o, 
en su defecto, de su período de duración. 
Asimismo, y con el mismo carácter de cláu-
sulas limitativas conforme a dicho artículo 3 
serán admisibles, como límites establecidos 
en el contrato, aquellas que circunscriban 
la cobertura del asegurador a los supuestos 
en que la reclamación del perjudicado tenga 
lugar durante el período de vigencia de la 
póliza siempre que, en este caso, tal cober-
tura se extienda a los supuestos en los que 
el nacimiento de la obligación de indemnizar 
a cargo del asegurado haya podido tener 
lugar con anterioridad, al menos, de un año 
desde el comienzo de efectos del contrato, y 
ello aunque dicho contrato sea prorrogado”.

Ens trobem davant dos casos que limiten els 
efectes de la cobertura fora de la pròpia vigència 
de la pòlissa:

- les clàusules de cobertura subsegüent, que 
assenyalen fins on arriba la cobertura de la 
pòlissa un cop ha vençut, i

- les clàusules de cobertura retroactiva, que 
cobreixen reclamacions per fets anteriors a la 
contractació de la pòlissa.

Com podem veure, aquests límits temporals 
d’un any, per al cas de reclamacions per fets 

anteriors a la vigència de la pòlissa, o de dos 
anys per a reclamacions posteriors són clara-
ment insuficients. Aquí es troba el parany. S’ha 
preferit donar seguretat financera a les entitats 
asseguradores que no pas afavorir els interessos 
dels assegurats.

Amb aquests límits, les asseguradores saben 
que no tindran sorpreses una vegada trans-
corregut el termini de dos anys posteriors a 
l’anul·lació del contracte ja que, malgrat que a 
la Llei es considerin aquests límits com a mínims, 
les entitats els han considerat com a fixos i els 
inclouen a tots els contractes.

A més a més, cal afegir una altra limitació a la 
cobertura retroactiva.

Així, l’article 4t d’aquesta Llei 50/1980 ens diu 
que:

“El contrato de seguro será nulo, salvo en 
los casos previstos por la Ley, si en el mo-
mento de su conclusión no existía el riesgo 
o había ocurrido el siniestro”.

Es produeix una clara contradicció en la llei ja que, 
per un costat es dóna una retroactivitat d’un any 
al moment de contractar una assegurança d’RC 
de productes o serveis i, per un altre, es considera 
nul·la l’assegurança si existia sinistre previ.

La jurisprudència soluciona aquesta contradic-
ció obligant a que, perquè existeixi cobertura 
retroactiva, el sinistre no sigui conegut pel 
prenedor de l’assegurança en el moment de 
contractar-la.

Un altre parany d’aquesta cobertura el trobem 
quan es contracten assegurances amb diferent 
criteri temporal. Així, si a una pòlissa amb 
clàusula “claim made” n’hi succeeix una altra 
sense aquesta clàusula, transcorreguts els dos 
anys que marca la llei l’assegurat es troba sense 
cobertura pels sinistres, el fet generador dels 
quals s’hagi produït durant la vigència de la 
pòlissa anterior. Per tant, s’ha d’anar en compte 
i no barrejar diferents cobertures temporals.

Com a conclusió, la clàusula “claim made” no és 
la panacea. Ens trobem davant una cobertura que 
podria solucionar els problemes de reclamacions 
sofertes pels assegurats i que, amb els límits 
temporals, s’ha convertit en la solució dels 
problemes de les entitats asseguradores.
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La prima és el preu de l’assegurança, ho sabem 
tots i així ho recull l’article primer de la Llei 
50/1980, de contracte d’assegurança:

“El contrato de seguro es aquel por el que el 
asegurador se obliga, mediante el cobro de 
una prima...”.

El que més d’una vegada s’ha consultat a l’as-
sessoria tècnica del nostre Col·legi és què passa 
quan la prima és fraccionada i es deixa de pagar 
abans del venciment del període d’assegurança. 
L’entitat asseguradora pot reclamar la resta de 
primes pendents?

Intentem respondre aquesta pregunta. L’article 
14è de l’esmentada Llei 50/1980 ens diu que “si 
se han pactado primas periódicas, la primera de 
ellas será exigible una vez firmado el contrato”.

És a dir, les primes s’han de fer efectives per 
endavant.

Per la seva part, l’article 15è ens diu:

“En caso de falta de pago de una de las primas 
siguientes, la cobertura del asegurador queda 
suspendida un mes después del día de su 
vencimiento. Si el asegurador no reclama el 
pago dentro de los seis meses siguientes al 
vencimiento de la prima se entenderá que el 
contrato queda extinguido. En cualquier caso, 
el asegurador, cuando el contrato esté en sus-
penso, sólo podrá exigir el pago de la prima del 
período en curso”.

Tot i que aquest article no sembla ajudar-nos 
gaire a respondre la pregunta formulada, sí que 
ens diu clarament que l’assegurador podrà recla-
mar la prima del període en curs de la pòlissa.

Ara bé, què es considera període d’un contracte 
d’assegurança? L’article 22 ens assenyala

“La duración del contrato será determinada en la 
póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a 
diez años. Sin embargo, podrá establecerse que 
se prorrogue una o más veces por un período no 
superior a un año cada vez.”.

És a dir, el període de l’assegurança no pot ser 
superior a l’any i sempre ha de quedar reflectit 
a la pòlissa aquest termini de temps, tal com 
indica el punt 8 de l’article 8è de la Llei, quan 
diu que, entre d’altres aspectes, figurarà a la 
pòlissa la “duración del contrato, con expresión 
del día y la hora en que comienzan y terminan 
sus efectos”.

Així que per saber quin és el període d’asse-
gurança únicament ens caldrà mirar la pòlissa.

Quasi sense adonar-nos hem pogut respondre 
la pregunta que inicialment fèiem, si l’assegu-
radora té dret a reclamar la prima del període 
en curs, si a la pòlissa apareix que el període és 
d’un any, l’entitat pot reclamar la totalitat de la 
prima de l’any sencer.

Així ho confirma, per exemple, la sentència del 
Tribunal Suprem de data 19 de juliol de 2006 
(ponent: Eduardo Espin Templado), que, entre 
altres coses, afirma:

“El artículo 15 de la Ley del Contrato de Seguro 
está únicamente referido a las primas periódicas, 
y no al fraccionamiento de pago de una prima, 
que sólo constituye una forma de financiación del 
pago de la prima acordada entre la aseguradora 
y el tomador del seguro, y que no afecta por sí 
mismo a la forma en que el riesgo queda cubi

La prima de l’assegurança

erto durante el plazo de cobertura de la prima 
fraccionada”.

O la sentència de l’Audiència Provincial de Gui-
púscoa de data 21 de gener de 2005 (ponent: 
Begoña Argal Lara):

“Efectivamente la prima es indivisible, única, 
y se devengó al principio de la anualidad. La 
prima no puede dividirse pero su pago sí puede 
ser fraccionado”.

Passem pàgina i continuem amb el tema prima. 
On s’ha de fer efectiva?

La Llei de contracte ens assenyala que “si en 
la póliza no se determina ningún lugar para el 
pago de la prima, se entenderá que éste ha de 
hacerse en el domicilio del tomador del seguro”.

És a dir, perquè es pugui cobrar la prima en un 
lloc diferent del domicili del prenedor, aquest 
fet ha de quedar fefaentment reflectit a la 
pòlissa d’assegurança. No es podrà cobrar per 
via bancària si no s’indica al contracte.

Com que les parts d’un contracte d’assegurança 
són únicament assegurador i prenedor, queda 
clar que són els únics que poden fixar el lloc 
on fer-ho.

Què passa, doncs, quan un mediador efectua el 
cobrament dels rebuts dels seus clients? S’entén 
que existeix una cessió del dret de fer-ho per 
part de l’entitat asseguradora i que, per tant, 
es troba legalment habilitat.

Ara bé, què passa quan un mediador efectua 
el cobrament dels rebuts dels seus clients per 
remesa bancària? Legalment no ho pot fer, tret 
que hi hagi un permís explícit per part del client 
per fer-ho. En cas de no existir aquest permís, 
haurà d’efectuar el cobrament al domicili del 
prenedor, tal com marca la Llei.

Canviant de registre, però sempre relacionat 
amb el tema prima, he de recordar que el 
desembre del 2004 vaig escriure un comentari 
sobre una possible relliscada de la Unió Europea.

Es tractava de la notícia que assenyalava que 
la Comissió Europea volia que a partir de l’any 
2007 desaparegués el que consideraven una dis-
criminació contra la dona en les assegurances, 
és a dir, que hi hagués diferència de prima per 
raó de sexe, i em preguntava si existia realment 

discriminació per raó de sexe en els preus de les 
assegurances.

Havia intentat rebatre que existís aital discrimi-
nació estudiant els tres rams on es produeix la 
diferència de prima entre homes i dones: vida, 
salut i automòbils.

La conclusió, després d’estudiar les diferents 
estadístiques de sinistralitat d’aquests rams, 
era que l’UE estava confonent diferència de risc 
amb discriminació amb la qual cosa entrava en 
un terreny més que perillós ja que, si s’obligava 
a eliminar les diferències de primes per raó de 
l’existència de risc diferent entre homes i dones 
s’aconseguiria que les dones

paguessin més per les assegurances de vida i 
d’automòbils

paguessin menys per les assegurances de salut 
mentre es trobin en edat fèrtil i més la resta de 
la seva vida

obtinguessin un capital més alt en les assegu-
rances de vida per a cas de vida.

Doncs bé, la relliscada s’ha produït. El Tribunal 
de Justícia Europeu ha prohibit definitivament 
que, a partir de desembre de 2012, les empreses 
asseguradores utilitzin el criteri del sexe en el 
càlcul de las primes d’assegurança.

L’article de la directiva anul·lat pel tribunal és 
el 5.2, on s’establia una excepció que permetia 
diferenciar per sexes quan “constitueixi un 
factor determinant de l’avaluació de risc a partir 
de dades actuarials i estadístiques pertinents i 
exactes”. Aquesta excepció, però, s’entenia com 
una mesura transitòria amb un termini de cinc 
anys des del desembre de 2007, o sigui, fins al 
desembre de 2012, moment en què es tornaria 
a estudiar el tema.

El que ha fet la sentència és considerar que 
aquest període transitori de cinc anys és únic i 
sense possibilitat de pròrroga, així que les pri-
mes d’assegurança hauran de ser les mateixes 
per a homes i dones a partir de gener de 2013.

La patronal europea de l’assegurança assegurà 
que intentaran que “l’impacte per al consumidor 
sigui el mínim possible. Malgrat tot, l’efecte 
sobre el preu, els beneficis i l’oferta de produc-
tes asseguradors per als consumidors pot ser 
significatiu”.
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Qui avisa no és traïdor!

Bé, suposo que amb aquesta sentència, a 
partir del 2013 s’acabaran les discriminacions 
següents:

Que l’esperança de vida d’una dona en néixer 
sigui de 84,6 anys i la d’un home de 78,7 anys.

Que mentre es troba en edat fèrtil, el risc de 
morbiditat que presenta una dona és superior 
al que presenta un home.

Que en els accidents amb víctimes mortals del 
2009, en 234 casos conduïa un home i en 25 
una dona.

Que entre els menors de 30 anys els homes 
tenen un 25% més d’accidents que les dones. abril

maig
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2011
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Que els mediadors d’assegurances hem 
d’aconsellar el millor per als nostres clients és 
una regla que tots sabem i que, en general, in-
tentem complir.

Ara bé, hi ha casos en què la informació és tan 
variada i dispar que se’ns fa difícil saber si el 
que estem aconsellant és realment el millor. I un 
d’aquests casos el trobem en els fons de pensions.

Per intentar ajudar i que el nostre consell sigui 
el més adient, estudiarem alguns paràmetres 
d’aquests fons, començant per la seva rendibi-
litat.

Per evitar complicar massa el tema estudiarem 
únicament els plans de pensions individuals 
que són els que, en principi, podem oferir els 
mediadors, i ens oblidarem dels plans de pen-
sions de treball o col·lectius.

Ens hem basat en l’estudi “Rentabilidad de 
los Fondos de Pensiones en España. 1994·
2009”, realitzat per Pablo Fernández i Javier 
del Campo, de l’IESE.

Durant aquest període de temps, la mitjana de 
rendibilitat ha estat:

Anys Rendibilitat

Últims 15 anys 4,20

Últims 10 anys 0,30

Últims 5 anys 1,80

Últims 3 anys -1,30

Com podem observar, mentre la mitjana per als 
últims 15 anys ha estat relativament correcta, 
un 4,20%, la cosa canvia en el cas dels últims 
10 anys, que no ha passat d’un pobre 0,30%. I 

no cal ni parlar del últims tres anys, en què han 
perdut un 1,30%.

Però, en principi, tot i dir molt, aquestes xifres 
diran molt més si les comparem amb altres sè-
ries estadístiques.

Per començar, estudiem les taxes d’inflació 
d’aquests anys, publicades per l’Instituto Na-
cional de Estadística.

Així, sobre la base de 2001, l’índex de preus de 
consum ha passat de 111,9140 a 31 de desem-
bre de 1994 a 172,2695 a 31 de desembre de 
2009. És a dir, ha crescut un 53%, segons dades 
de l’Instituto Nacional de Estadística.

Agafant la mateixa base podem calcular els in-
crements dels últims tres, cinc i deu anys, amb 
els quals obtenim la taula següent:

Anys Inflació Mitjana

Últims 15 anys 53,00 3,53

Últims 10 anys 33,50 2,98

Últims 5 anys 13,50 2,74

Últims 3 anys 6,60 2,23

Comencem a veure clares algunes coses. Però 
agafem ara una nova sèrie. En aquest cas els 
rendiments mitjans del deute públic espanyol.

Anys Rendibilitat

Últims 15 anys 5,61

Últims 10 anys 4,71

Últims 5 anys 4,22

Últims 3 anys 4,12

Són aconsellables els  
fons de pensions?
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Amb totes aquestes dades podem confeccionar 
una taula comparativa:

Anys Fons de
pensions Deute Inflació

Últims 15 anys 4,20 5,61 3,53

Últims 10 anys 0,30 4,71 2,98

Últims 5 anys 1,80 4,22 2,74

Últims 3 anys -1,30 4,12 2,23

Com podem veure, la rendibilitat dels fons de 
pensions només en un cas, qui el va contrac-
tar fa 15 anys, ha superat la inflació, però en 
cap cas ha sigut superior al rendiment mitjà del 
deute de l’Estat espanyol.

Fem ara una nova comparació, en aquest cas, la 
mitjana de les taxes d’inflació de tres països de 
la UE durant els últims 10 anys (Font: Eurostat):

Últims 10 anys Últims 5 anys Últims 3 
anys

Alemanya 1,65 1,80 1,77

França 1,87 1,74 1,63

Espanya 2,98 2,74 2,23

Amb tot aquest ball de números podem treure 
les conclusions següents:

1. La rendibilitat dels fons de pensions 
no arriba ni tan sols a igualar la inflació, la 
qual cosa significa que el partícip està per-
dent poder adquisitiu de cara al que percebrà 
en el moment de la seva jubilació.

2. Els fons de pensions no aconseguei-
xen igualar el rendiment del deute espanyol, 
que podria haver estat un matalàs per a les 
inversions, i garantir un mínim de guanys.

3. Amb nivells de rendiments iguals als 
dels fons de pensions espanyols, un partícip 
alemany o francès guanya molt més, ja que 
la seva taxa d’inflació és sensiblement més 
baixa.

Tot això vol dir que no cal oferir la contractació 
de fons de pensions als nostres clients? Aques-
ta seria una conclusió massa precipitada, ja 
que en aquests rendiments no s’han inclòs els 
beneficis fiscals. Però he preferit no fer-ho ja 
que la fiscalitat tendeix a canviar massa sovint 
a casa nostra.

Significa això que no s’ha de contractar cap as-
segurança de jubilació, sigui pla de pensions o 
pla de jubilació? Per respondre, mirem ara el 
quadre de l’evolució de la població, d’acord 
amb les dades de l’Instituto Nacional de Esta-
dística: fig.1

Podem veure que en quaranta anys el percen-
tatge de persones més grans de 65 anys pràcti-
cament es doblarà, mentre que els que es tro-
ben en edat de treballar i, per tant, de cotitzar 
baixarà quasi quinze punts.

Això significa que algun tipus de complement 
a la pensió de la Seguretat Social és impres-
cindible. Hi ha un gran ventall de complements 
i triar-ne un és decisió del nostre client, però 
sempre ho ha de fer amb el màxim d’informació 
possible i sense cap tipus de pressió.

juliol
agost

setembre
2011
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Els que ja fa uns quants anys que ens dediquem 
a intentar sobreviure en el món de l’assegurança 
encara recordem quan anàvem, armats amb uns 
fulls on apareixien unes taules d’edats i primes 
per a cada tipus d’assegurança: temporal, vida 
sencera, mixta, etc., a oferir assegurances de 
vida als possibles clients.

En aquests fulls sempre hi apareixia el recorda-
tori que l’edat a calcular no era l’edat real del 
candidat sinó la seva edat actuarial.

Per a qui, avui en dia, únicament coneix la con-
nexió a Internet per calcular les primes de les 
assegurances, probablement això li semblarà 
prehistòric, però per a molts de nosaltres forma 
part de la nostra vida professional.

I què és l’edat actuarial? Doncs és la resultant de 
fer que tothom hagi nascut sis mesos abans del 
dia en què realment ho ha fet.

És a dir, si una persona ha nascut el 28 de maig 
de 1960, actuarialment ha nascut el 28 de no-
vembre de 1959. O si va néixer el 12 de novem-
bre de 1970, actuarialment ho va fer el 12 de 
maig de 1970.

Aquesta forma de calcular l’edat es deu a l’inte-
rès de les asseguradores de fer que tothom sigui 
més vell i així poder cobrar més primes o té una 
raó lògica?

Per explicar-ho, d’entrada cal recordar que les 
primes de les assegurances de vida es cal-
culen en funció de les taules de mortalitat i, 
per tant, ens cal entendre què és una taula de 
mortalitat.

Com el seu nom assenyala, es tracta d’una taula 
amb un seguit de valors, una vista de la qual, 

limitada a les desenes d’edat, quan en realitat la 
variació és d’any en any i arriba fins a més

Per confeccionar-la, en teoria, s’haurien de pren-
dre 100.000 caps nascuts un any en concret i 
anar seguint la seva evolució. Així es veuria 
quants moren abans de complir un any.

A l’any següent es controlaria quants han mort 
de més d’un any abans de complir dos anys. I així 
successivament.

El problema que presenta aquest mètode de con-
feccionar una taula rau en el fet que es trigaria 
més d’un segle a acabar-la, la qual cosa fa que 
no sigui factible.

En la pràctica, el que es fa és agafar un període 
curt d’anys, normalment cinc, per evitar possi-
bles desviacions de mortalitat degudes a epidè-
mies o catàstrofes, es pren l’estadística de po-
blació d’un any, i es comprova quantes persones 
hi havia vives i quantes han mort durant el seu 
primer any de vida, quantes el segon, quantes el 
tercer i així successivament.

D’aquesta manera obtenim la possibilitat de 
mort d’una persona d’una determinada edat, 
ja que coneixem el nombre total de persones 
a l’inici del període i el de morts durant aquest 
mateix període.

En tot cas, per a la confecció de la taula s’han de 
seguir els principis següents:

1. Conèixer el nombre de persones mortes du-
rant un any, dividides per edats, i el nombre 
de persones vives a l’inici del període estudi-
at, també dividides per edats.

L’edat actuarial
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2. L’edat és el factor determinant de la morta-
litat de les persones. Anomenarem població 
homogènia la que verifiqui aquesta propietat, 
és a dir, que l’edat sigui el factor determinant 
de la mortalitat.

Així, quan una persona de 50 anys mor no ho 
fa de malaltia, accident o suïcidi. Ho fa per-
què tenia 50 anys, o sigui, a la pregunta “de 
què s’ha mort?”, s’ha de respondre: “va morir 
de 50 anys”.

3. L’any és una unitat indivisible, és a dir, el nom-
bre de caps vius no varia al llarg del període.

4. Tots els caps han nascut el dia 1 de gener i 
moriran un 31 de desembre.

Aquest principi és conseqüència de l’ante-
rior, ja que si al llarg de l’any el nombre de 
persones vives no varia, què passa amb les 
persones d’edat zero?

Segons la taula, al llarg de l’any hi ha sempre 
100.000 persones amb 0 anys d’edat, com 
que aquestes persones no poden procedir 
d’una edat anterior, això significa que totes 
han hagut de néixer a les zero hores del dia 1 
de gener de l’any.

X lx dx px qx

0 100.000,00 574,20 0,9942580 0,0057420

1 99.425,80 56,18 0,9994350 0,0005650

Si durant tot l’any següent hi ha 99.426 per-
sones, això vol dir que les 574 persones que 
manquen han d’haver mort a les 24 hores del 
dia 31 de desembre anterior.

5. La mortalitat d’un grup segueix una llei fixa al 
llarg dels diferents períodes.

Tres són les lleis més utilitzades:

X lx dx px qx ex

0 100.000,00 574,20 0,9942580 0,0057420 78,29

10 99.196,26 16,27 0,9998360 0,0001640 68,91

20 98.782,17 96,41 0,9990240 0,0009760 59,18

30 97.645,28 123,52 0,9987350 0,0012650 49,81

40 96.431,36 142,33 0,9985240 0,0014760 40,38

50 94.558,94 310,25 0,9967190 0,0032810 31,08

60 89.707,16 737,39 0,9917800 0,0082200 22,48

70 78.922,47 1.576,71 0,9800220 0,0199780 14,85

80 56.564,16 3.028,33 0,9464620 0,0535380 8,73

90 23.805,32 3.108,90 0,8694030 0,1305970 4,48

100 2.659,06 778,87 0,7070890 0,2929110 1,95

El significat dels símbols és el següent:

x = anys complerts per cada cap
lx = nombre de caps vius que han arribat a l’edat x, procedents d’una població d’lx-1

 caps d’edat x–1
dx = nombre de caps d’edat x que moren sense arribar a l’edat x+1
px = probabilitat de supervivència d’un cap d’edat x
qx = probabilitat de mort d’un cap d’edat x
ex = esperança de vida futura d’un cap d’edat x

a) La llei de De Moivre
b) La llei de Gompertz
c) La llei de Makeham

Habitualment s’aplica la llei de Makeham, 
que dóna uns bons ajustaments per a certes 
edats.

Aquests ajustaments es fan per trams d’edat 
i, com a mínim, per tres: edats infantils, edats 
adultes i edats senils, aquests últims són els 
menys fiables.

Tindríem d’aquesta manera els diferents va-
lors de q, o sigui, la probabilitat de mort du-
rant un any, calculant a partir d’ells els valors 
de l, de d i de p.

Obtinguda la taula, ja pot ser utilitzada per 
les entitats asseguradores per confeccionar 
les primes de vida per a cas de vida o de vida 
per a cas de mort.

Ara bé, es presenta un problema. Hem dit que, 
segons la taula, totes les persones neixen l’1 de 
gener a les zero hores i moren el 31 de desembre 
a les 24 hores. Però tots sabem que això no és 
veritat, les persones neixen i moren qualsevol 
dia de l’any i a qualsevol hora. Així que, en re-
alitat, tothom mor abans del 31 de desembre a 
les 24 hores, cosa que fa que les asseguradores 
paguin les indemnitzacions abans del que teòri-
cament els correspondria fer-ho.

Això els comporta pèrdues ja que, d’acord amb 
els càlculs efectuats sobre les dades de la taula 
de mortalitat, avancen el pagament del capital 
assegurat.

Per evitar aquesta pèrdua, es va pensar que una 
solució seria que tothom morís el 30 de juny. Així 
els que morien després d’aquesta data compen-
saven els que morien abans.

El que passa és que es va solucionar un problema 
i se’n va crear un altre, ja que es dividí per dos una 
cosa que, per definició, és indivisible: la unitat any.

La solució a aquest entrebanc és fàcil si consi-
derem que, en realitat, no hem dividit per dos 
l’any, sinó que hem fet córrer sis mesos cap a 
l’esquerra la data de la mort.

D’aquesta manera, si per conservar la unitat de 
l’any, hem considerat que tothom mor sis mesos 
abans, també haurem de considerar que neix sis 
mesos abans: aquesta és l’edat actuarial.

Tot i que no ens n’adonem quan calculem les pri-
mes per via electrònica, en realitat el programa 
informàtic continua considerant l’edat actuarial 
com a data de naixement de l’assegurat.
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Qui de nosaltres, veient que els clients perden 
les pòlisses d’assegurança, o no les llegeixen o, 
simplement, ens diuen que ja estan a la nostra 
confiança, no ha tingut la temptació de no lliurar-li 
el document corresponent?

I qui pot dir que no hi hagi algú del col·lectiu de 
corredors que no hagi cedit a aquesta temptació?

Doncs bé, si algú ha caigut en aquesta temptació, 
anem a veure quines són les conseqüències que li 
pot reportar aquesta actuació.

Cal recordar, d’entrada, que el contracte d’assegu-
rança és bilateral, les persones que hi intervenen 
són l’entitat asseguradora d’una part i el prene-
dor de l’assegurança de l’altra. Per tant, ambdues 
parts han de signar i tenir a la seva disposició un 
exemplar escrit del contracte.

Que el contracte ha de ser escrit es desprèn, per 
exemple, de l’article 1281 del Codi Civil espanyol 
quan afirma que

“Si los términos de un contrato son claros y no 
dejan duda sobre la intención de los contratantes 
se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la inten-
ción evidente de los contratantes, prevalecerá 
ésta sobre aquéllas”.

O del 1284: “Si alguna cláusula de los contratos 
admitiere diversos sentidos, deberá entenderse 
en el más adecuado para que produzca efecto”.
Es parla de termes clars, de paraules i d’interpre-
tacions, per tant, ha d’existir-hi algun document 
escrit per poder-ho llegir i interpretar.

Per confirmar encara més que un contracte mer-
cantil ha de ser escrit tenim l’article 57 del Codi 
de Comerç espanyol:

“Los contratos de comercio se ejecutarán y cum-
plirán de buena fe, según los términos en que fue-
ren hechos y redactados...”.

I cal afegir-hi l’article 58:
“Si apareciere divergencia entre los ejemplares 
de un contrato que presenten los contratantes...”.

És a dir, el contracte ha d’estar redactat, o sigui, es-
crit, i les dues parts n’han de tenir un exemplar per 
poder comprovar si existeix divergència entre ells.

Per la seva part, què ens diu la Llei 50/1980, de 
contracte d’assegurança?

En primer lloc, trobem l’article 3r que ens diu que 
“las condiciones generales, que en ningún caso 
podrán tener carácter lesivo para los asegurados, 
habrán de incluirse por el asegurador en la propo-
sición de seguro si la hubiere y necesariamente en 
la póliza de contrato o en un documento comple-
mentario, que se suscribirá por el asegurado y al 
que se entregará copia del mismo”.

Per la seva banda, l’article 5è afirma que “el con-
trato de seguro y sus modificaciones o adiciones 
deberán ser formalizadas por escrito. El asegura-
dor está obligado a entregar al tomador del segu-
ro la póliza...”.

Quant a l’article 8è, ens diu que “la póliza del con-
trato deberá redactarse, a elección del tomador del 
seguro, en cualquiera de las lenguas españolas 
oficiales en el lugar donde aquélla se formalice”.

I aquest article 8è que “si el contenido de la póliza 
difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas 
acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la 
Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar 
desde la entrega de la póliza para que subsane la 
divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin 
efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en 

Una actuació a evitar

la póliza. Lo establecido en este párrafo se insertará 
en toda póliza del contrato de seguro”.

Quina conclusió hem de treure de tots aquests ar-
ticles de la Llei de contracte d’assegurança?

En primer lloc, que el contracte ha d’ésser escrit. 
Així ho assenyala expressament l’article 5è i ho 
corrobora l’article 8è dient que la pòlissa s’ha de 
redactar, és a dir, que s’ha d’escriure.

En segon lloc, que l’assegurador està obligat a lliurar 
al prenedor de l’assegurança la pòlissa del contracte 
(article 5è), on han de figurar les condicions generals 
i haurà d’estar subscrit per l’assegurat (article 3r).

En tercer lloc, que el prenedor de l’assegurança ha de 
tenir les clàusules del contracte contingudes a la pò-
lissa, ja que disposa d’un termini d’un mes, a comptar 
des del lliurament de la pòlissa, per demanar que es 
resolguin les diferències que hi pugui haver entre el 
que s’havia pactat i el que realment s’ha inclòs.

En quart lloc, que el contracte ha de ser escrit, 
però no necessàriament en paper. De fet, és và-
lid qualsevol mitjà que demostri fefaentment que 
ambdues parts tenen un exemplar del contracte.

Evidentment, si el prenedor no té un exemplar de 
la pòlissa no podrà comprovar si existeixen dife-
rències i, per tant, quedarà indefens davant una 
possible equivocació per part de l’assegurador. 

D’aquests articles de la Llei també es desprèn que el 
contracte d’assegurança és bilateral, i són les perso-
nes que hi intervenen, l’assegurador d’una part i el 
prenedor de l’assegurança de l’altra, tenint en comp-
te que “si el tomador del seguro y el asegurado son 
personas distintas, las obligaciones y los deberes 
que derivan del contrato corresponden al tomador 
del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza de-
ban ser cumplidos por el asegurado. No obstante, el 
asegurador no podrá rechazar el cumplimiento por 
parte del asegurado de las obligaciones y deberes 
que correspondan al tomador del seguro” (article 7è).

Per tant, totes les parts han de tenir un exemplar 
del contracte. I quan dic totes les parts, em re-
fereixo tant a l’assegurador, com al prenedor de 
l’assegurança i a l’assegurat, si aquests dos úl-
tims són dues persones diferents.

Que l’assegurat ha de tenir també un exemplar 
de la pòlissa ho mana clarament l’article 3r de la 
Llei, quan assenyala que la pòlissa o el document 
complementari “se suscribirá por el asegurado y 
al que se entregará copia del mismo”.

Cal recordar també que el mediador de l’assegu-
rança, tal com hem vist, no és part del contracte 
i, per tant, no existeix l’obligació que tingui un 
exemplar de la pòlissa.

De fet, l’única documentació que ha de tenir a la 
seva disposició el mediador és la que li permeti 
complir amb l’article 6è de la Llei 26/2006, de me-
diació d’assegurances i reassegurances privades, 
és a dir, la d’oferir informació suficient en tota la 
seva activitat d’assessorament.

Tampoc es pot aplicar l’article 21 d’aquesta Llei, 
que diu que “las comunicaciones efectuadas por 
un corredor de seguros al asegurador en nombre 
del tomador del seguro surtirán los mismos efectos 
que si las realizara el propio tomador, salvo indica-
ción en contrario de éste”, perquè es refereix úni-
cament a les comunicacions del corredor a l’asse-
gurador, però no a les de l’assegurador al corredor.

Així doncs, què passa si la corredoria no lliura 
l’exemplar del contracte d’assegurança, que li 
pertoca, al prenedor de l’assegurança?

D’entrada el corredor ha incomplert el que asse-
nyala tant el Codi Civil i el de Comerç com la Llei 
de contracte d’assegurança, en no lliurar el con-
tracte a una de les parts contractants.

Pensem que poden existir diferències entre el que 
el client demana i el que l’entitat asseguradora 
cobreix a la pòlissa d’assegurança i que l’única 
persona que pot demanar que es modifiquin les 
clàusules del contracte és, segons l’article 8è de 
la Llei 50/1980, el prenedor de l’assegurança.

Això comporta que, en cas que el client es vegi 
perjudicat per aquesta diferència de cobertura, 
pot reclamar els danys al corredor.

Naturalment que podrà reclamar el perjudici eco-
nòmic directament a l’assegurador que empara la 
responsabilitat civil del corredor, d’acord amb l’ar-
ticle 76 de la Llei de contracte d’assegurança, però 
hem de considerar que, una vegada efectuat el pa-
gament de la indemnització, l’entitat asseguradora 
té dret de repetir contra el corredor en aplicació de 
l’esmentat article 76 de la Llei 50/1980 que asse-
nyala “sin perjuicio del derecho del asegurador a 
repetir contra el asegurado, en el caso de que sea 
debido a conducta dolosa de éste”.

Evidentment, l’assegurador ha de demostrar el dol 
per part del corredor, però per evitar-nos maldecaps 
és millor no caure mai en aquest tipus d’actuacions.
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Els mediadors d’assegurances estem tan acos-
tumats a parlar de sinistres que ens sembla que 
no cal una definició per entendre el concepte. 
Ara bé, sabem què és realment un sinistre?

Comencem mirant la definició de sinistre que 
ens fa l’Institut d’Estudis Catalans:

“Greu dany o pèrdua produïts per un in-
cendi, un naufragi, etc., especialment trac-
tant-se d’assegurances”.

És realment així? És sempre un sinistre un 
greu dany o pèrdua?

Què ens diu la Llei 50/1980, de contracte d’as-
segurança? L’article primer d’aquesta llei asse-
nyala literalment:

“El contrato de seguro es aquel por el que 
el asegurador se obliga, mediante el cobro 
de una prima y para el caso de que se pro-
duzca el evento cuyo riesgo es objeto de 
cobertura a indemnizar, dentro de los lími-
tes pactados, el daño producido al asegu-
rado o a satisfacer un capital, una renta u 
otras prestaciones convenidas”.

És a dir, la llei presenta dos conceptes dife-
rents: dany sofert per l’assegurat i pagament 
d’alguna prestació convinguda.

Així, quan una pòlissa de vida per a cas de 
vida, o sigui, d’estalvi, arriba al venciment i el 
beneficiari cobra el capital pactat al contrac-
te, es produeix un sinistre. Aquest és, però, un 
sinistre que no comporta ni un “greu dany” ni 
una “pèrdua”. Així que no sempre el concepte 
sinistre és negatiu en el camp de l’asseguran-
ça.

D’aquest mateix article en podem treure la de-
finició de sinistre: l’esdeveniment, el risc del 
qual és l’objecte de cobertura del contracte 
d’assegurança.

Es tracta d’un risc, és a dir, que l’ocurrència del 
fet assegurat sigui aleatòria.

Cal dir que d’aquesta definició en traiem un co-
rol·lari prou curiós, les entitats asseguradores 
no refusen mai un sinistre ja que, si consideren 
que no queda cobert per la pòlissa l’esdeveni-
ment que ha succeït, aquest esdeveniment dei-
xa de ser objecte de cobertura del contracte i, 
per tant, per definició, no és sinistre.

Naturalment que l’entitat asseguradora ha de 
demostrar de forma fefaent que no existeix 
cobertura per l’esdeveniment i, insistim, ha de 
ser l’assegurador qui ho faci i no pas els seus 
tècnics valoradors. Són tècnics valoradors ja 
que, per poder ser considerats com a perits, 
han d’haver estat nomenats d’acord amb el que 
assenyala l’article 38 de la Llei 50/1980.

Cal també recordar que l’article 1256 del Codi 
Civil espanyol ens diu:

“La validez y el cumplimiento de los con-
tratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 
de los contratantes”.

Per tant, l’assegurador ha de demostrar clara-
ment que no hi ha cobertura i el prenedor 
de l’assegurança o l’assegurat hi ha d’estar 
d’acord. En cas de desacord, existeixen tota la 
sèrie d’accions a emprendre per part d’ell: de-
fensor de l’assegurat, DGSFP, via judicial, etc.

Resumint, el sinistre no sempre representa un 
esdeveniment negatiu per a l’assegurat i no és 

El sinistre

sinistre si no queda emparat per les condicions 
del contracte d’assegurança.

Aprofitant que estem parlant de sinistre, no 
voldria deixar passar l’oportunitat de comentar 
una actuació que s’està començant a convertir 
en pràctica habitual dels asseguradors i dels 
seus tècnics valoradors en el cas de les asse-
gurances de comunitats de propietaris.

Segur que més d’un de nosaltres ens hem tro-
bat que quan el tècnic valorador de l’entitat 
asseguradora de la comunitat arriba a l’edifici 
emparat per la pòlissa, comença a demanar als 
copropietaris les seves pòlisses d’asseguran-
ça particulars, per saber si tenen cobertura de 
continent.

Aquesta actuació la justifica dient que ho fa per 
repartir els costos del sinistre entre totes les 
entitats, com si es tractés d’una coassegurança.

Aquesta exigència per part del tècnic valorador 
és totalment inacceptable i, per tant, els copro-
pietaris han de refusar proporcionar aquesta 
informació.

Anem a veure les raons que la fan incorrecta. 
En primer lloc, l’article 32 de la Llei de contrac-
te d’assegurança ens diu:

“Cuando en dos o más contratos estipu-
lados por el mismo tomador con distintos 
aseguradores se cubran los efectos que un 
mismo riesgo puede producir sobre el mis-
mo interés y durante idéntico período de ti-
empo el tomador del seguro o el asegurado 
deberán, salvo pacto en contrario, comuni-
car a cada asegurador los demás seguros 
que estipule. Si por dolo se omitiera esta 
comunicación, y en caso de sobreseguro se 
produjera el siniestro, los aseguradores no 
están obligados a pagar la indemnización.

Una vez producido el siniestro, el tomador 
del seguro o el asegurado deberá comu-
nicarlo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo dieciséis, a cada asegurador, con 
indicación del nombre de los demás”.

Evidentment, en el nostre cas, no es pot tractar 
d’una coassegurança ja que els prenedors no 
coincideixen. Un és la comunitat de propietaris 
i els altres són els copropietaris particulars.

En segon lloc, suposant que fos una coassegu-
rança, tampoc es podria repartir l’import del si-
nistre, atès que el capital emparat per a edificis 
en pòlisses de comunitat és a valor total i, en 
canvi, el capital emparat per a continent en les 
pòlisses particulars dels copropietaris és, en la 
immensa majoria dels casos, a primer risc.

Recordem que aquest mateix article 22 asse-
nyala:

“Los aseguradores contribuirán al abono 
de la indemnización en proporción a la pro-
pia suma asegurada, sin que pueda supe-
rarse la cuantía del daño”.

No es pot repartir la indemnització proporcio-
nalment entre les asseguradores, ja que no hi 
ha equivalència en la forma del capital asse-
gurat.

En tercer lloc, cal recordar que l’article 16 
d’aquesta mateixa llei ens diu:

“El tomador del seguro o el asegurado 
deberá, además, dar al asegurador toda cla-
se de informaciones sobre las circunstancias 
y consecuencias del siniestro”.

És a dir, la comunitat o els copropietaris afec-
tats (perjudicats o causants) pel sinistre estan 
obligats a explicar com ha succeït, però mai a 
informar si els copropietaris tenen una assegu-
rança particular o no.

No oblidem, tampoc, que el tècnic valorador de 
l’assegurador no té cap autoritat per entrar a un 
domicili particular si el propietari no li permet 
l’entrada, i aquest propietari només està obli-
gat a fer-ho si li ha d’ensenyar els danys soferts 
o les causes que han provocat el sinistre.
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En una consulta a l’assessoria tècnica del nostre 
Col·legi se’ns plantejà què podria succeir en un 
sinistre d’automòbils amb danys materials i lesio-
nats, en què el causant va donar positiu en el con-
trol d’alcoholèmia a què el va sotmetre la policia.

A més a més, el conductor responsable de l’acci-
dent era treballador d’una empresa, la qual l’havia 
contractat per mitjà d’una ETT.

Una vegada declarat el sinistre, el prenedor de l’asse-
gurança va rebre un escrit de l’entitat asseguradora en 
què se li comunicava que, d’acord amb el condicionat 
de la pòlissa, procedien a enviar els corresponents es-
crits rebutjant les conseqüències de l’accident, ja que 
el conductor ho feia sota els efectes de l’alcohol.

I afegia, aquesta entitat, que si es veia obligada a 
assumir qualsevol despesa, procediria a exercir el 
seu dret de repetició.

Ens trobem davant dos problemes diferents. En 
primer lloc, saber si l’assegurador pot deixar des-
emparats els contraris quant a danys materials i/o 
lesions quan el conductor del vehicle causant de 
l’accident es troba sota els efectes de l’alcohol.

En segon lloc, saber si l’assegurador té dret a re-
petir per la quantitat pagada en el sinistre i contra 
qui pot fer-ho: contra el prenedor de l’assegurança, 
contra el conductor o, atès que el conductor era un 
empleat contractat via ETT, contra aquesta ETT?

Comencem per la primera qüestió.

El redactat de l’article 6è de la Llei sobre responsa-
bilitat civil i assegurança en la circulació de vehi-
cles de motor, ens diu que:

El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado 
ninguna otra exclusión, pactada o no, de la cobertura 
distinta de las recogidas en el artículo anterior. 

En particular, no podrá hacerlo respecto de aquellas 
cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura 
la utilización o conducción del vehículo designado en 
la póliza por quienes carezcan de permiso de con
ducir, incumplan las obligaciones legales de orden 
técnico relativas al estado de seguridad del vehículo 
o, fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegítima
mente vehículos de motor ajenos o no estén autori
zados expresa o tácitamente por su propietario.

Tampoco podrá oponer aquellas cláusulas contrac
tuales que excluyan de la cobertura del seguro al 
ocupante sobre la base de que éste supiera o debi
era haber sabido que el conductor del vehículo se 
encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra 
sustancia tóxica en el momento del accidente.

El asegurador no podrá oponer frente al perjudica
do la existencia de franquicias.

No podrá el asegurador oponer frente al perjudicado, 
ni frente al tomador, conductor o propietario, la no 
utilización de la declaración amistosa de accidente.

Quines són les exclusions de l’article anterior, és a 
dir, de l’article 5è? Són aquestes:

1. La cobertura del seguro de suscripción obligato
ria no alcanzará a los daños y perjuicios ocasiona
dos por las lesiones o fallecimiento del conductor 
del vehículo causante del accidente.

2. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria 
tampoco alcanzará a los daños en los bienes sufridos 
por el vehículo asegurado, por las cosas en él trans
portadas ni por los bienes de los que resulten titulares 
el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, 
así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores.

3. Quedan también excluidos de la cobertura de 
los daños personales y materiales por el seguro de 

El dret de repetició  
en sinistres d’automòbils

suscripción obligatoria quienes sufrieran daños con 
motivo de la circulación del vehículo causante, si 
hubiera sido robado. A los efectos de esta ley, se 
entiende por robo la conducta tipificada como tal 
en el Código Penal. En los supuestos de robo será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.1.c).

En conseqüència, veiem que l’assegurança de res-
ponsabilitat derivada de la circulació de vehicles de 
motor només té tres exclusions:

- Els danys personals del conductor del vehicle 
causant de l’accident.

- Els danys als objectes transportats i als que 
siguin propietat del prenedor, l’assegurat, el 
propietari o el conductor i els seus parents fins 
al tercer grau de consanguinitat.

- Els danys causats quan el vehicle hagi estat robat.

Queda clar, per tant, que cap entitat asseguradora 
pot refusar el pagament al perjudicat en un acci-
dent de circulació, al·legant que el conductor del 
vehicle es trobava sota els efectes de l’alcohol.

Evidentment, aquesta obligació d’indemnitzar val 
únicament per al cas de l’assegurança de respon-
sabilitat civil obligatòria ja que es regeix per una 
llei pròpia, mentre que la resta de garanties es re-
geixen per les condicions generals i particulars de 
la pòlissa i la Llei de contracte d’assegurança.

Anem per la segona qüestió, si l’assegurador té dret 
a repetir i, en cas de tenir-ho, contra qui ho pot fer.

L’article 10è de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació de vehicles de motor 
és molt clar, l’asseguradora ho podrà fer “contra el 
conductor, el propietario del vehículo causante y el 
asegurado, si el daño causado fuera debido a la con
ducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.

És a dir, d’entrada, semblaria que només ho podrà fer 
contra el conductor, el propietari del vehicle i l’assegurat.

Aquesta afirmació ve corroborada per l’article 1r 
d’aquesta mateixa llei que ens diu que “el propi
etario no conductor responderá de los daños a las 
personas y en los bienes ocasionados por el con
ductor cuando esté vinculado con este por alguna 
de las relaciones que regulan los artículos 1.903 del 
Código Civil y 120.5 del Código Penal”.

I què ens diuen aquests dos articles? El 1903 del Codi 
Civil espanyol ens diu que són responsables “los du
eños o directores de un establecimiento o empresa 

respecto de los perjuicios causados por sus dependi
entes en el servicio de los ramos en que los tuvieran 
empleados, o con ocasión de sus funciones”.

Per la seva part, l’article 120.5 del Codi Penal ens 
diu que són també responsables civilment “las per
sonas naturales o jurídicas titulares de vehículos 
susceptibles de crear riesgos para terceros, por 
los delitos o faltas cometidos en la utilización de 
aquellos por sus dependientes o representantes o 
personas autorizadas”.

És a dir, l’assegurador també podrà repetir contra 
l’empresari o l’empresa per a la qual estigui desen-
volupant la seva feina el conductor en el moment 
de l’accident i que, al mateix temps, sigui propie-
tària del vehicle.

Ara bé, aquesta normativa topa directament amb el 
que ens diu l’article 43 de la Llei 50/1980, de con-
tracte d’assegurança, o sigui, que “el asegurador no 
tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las 
personas cuyos actos u omisiones den origen a res
ponsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni 
contra el causante del siniestro que sea, respecto del 
asegurado pariente en línea directa o colateral dentro 
del tercer grado civil de consanguinidad, padre adop
tante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado”.

En aquest cas s’ha d’entendre, com hem dit abans, 
que la llei dóna dret de repetició quan el sinistre 
queda cobert per l’assegurança de responsabilitat 
civil obligatòria, però no quan es tracta de les ga-
ranties de contractació voluntària.

Ens queda el tema de saber si, essent el conductor 
contractat mitjançant una ETT, l’assegurador pot 
repetir contra aquesta ETT.

Recordem que l’article 1903 del Codi Civil ens diu 
que són responsables els empresaris dels perjudi-
cis causats pels seus dependents en el desenvo-
lupament de les seves funcions i que la Llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles de motor permet la repetició contra el 
propietari del vehicle i l’assegurat.

Queda clar que les funcions del treballador les de-
senvolupa sota les ordres de l’empresa contractant 
i no sota l’ETT, i, a més a més, aquesta ETT no és ni 
propietària del vehicle ni assegurada.

Per tant, tenint en compte els dos articles esmen-
tats, l’assegurador no pot anar contra l’ETT i, en 
canvi, ho pot fer contra l’empresa per a la qual re-
alitza la feina el conductor si, al mateix temps, és 
propietària del vehicle o assegurada.
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Ja sabem que les entitats de crèdit quan ator-
guen un préstec a un client li exigeixen una 
assegurança de vida. Fins aquí diguem-ne que 
és normal.

Ara bé, alguna vegada ens hem trobat amb el 
fet que l’entitat obliga a contractar una pòlissa 
de vida que cobreixi tota la durada del crèdit i 
amb prima única avançada.

Què pot fer el client de l’entitat de crèdit? Pot 
refusar aquesta assegurança? Es pot defensar? 
Intentem respondre aquestes preguntes.

D’entrada cal dir que tant el contracte de prés-
tec com el contracte d’assegurança són bilate-
rals i s’efectuen seguint la lliure voluntat de les 
parts.

Pel que fa a l’assegurança, tots sabem que es 
regula per la Llei 50/1980, de contracte d’as-
segurança.

L’article 22 d’aquesta Llei 50/1980 marca una 
durada màxima del contracte de deu anys. Ara 
bé, acaba assenyalant que aquest màxim “no 
será de aplicación en cuanto sea incompatible 
con la regulación del seguro sobre la vida”.

És a dir, en principi és correcte que la durada de 
l’assegurança de vida cobreixi la totalitat del 
període del préstec, encara que sigui superior 
a deu anys.

Quant al fet que la prima sigui única, l’article 
14 afirma que “el tomador del seguro está obli-
gado al pago de la prima en las condiciones es-
tipuladas en la póliza. Si se han pactado primas 
periódicas, la primera de ellas será exigible una 
vez firmado el contrato”. És a dir, la prima pot 
ser única o per períodes d’assegurança.

Ara bé, prèviament a la contractació de l’as-
segurança ha d’existir una sol·licitud subscrita 
pel prenedor de l’assegurança o una proposició 
lliurada per l’entitat asseguradora.

Evidentment que en aquesta documentació hi 
figuraran les condicions en què es vol contrac-
tar l’assegurança: capital emparat, durada del 
contracte, forma de pagament, etc.

Aquí es troba la primera línia de defensa del 
contractant del crèdit, comprovar el que signa i 
refusar, si cal, el que no l’interessi.

Què passa si, malgrat tot, quan arriba la pòlis-
sa aquesta preveu el pagament únic? Recordem 
que l’article 8è de la Llei de contracte d’as-
segurança ens diu que “si el contenido de la 
póliza difiere de la proposición de seguro o de 
las cláusulas acordadas, el tomador del seguro 
podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el 
plazo de un mes a contar desde la entrega de la 
póliza para que subsane la divergencia existen-
te. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la re-
clamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 
Lo establecido en este párrafo se insertará en 
toda póliza del contrato de seguro”.

Per la seva part, el punt 1 de l’article 83.a de la 
mateixa llei ens diu que “el tomador del seguro 
en un contrato de seguro individual de duración 
superior a seis meses que haya estipulado el 
contrato sobre la vida propia o la de un terce-
ro tendrá la facultad unilateral de resolver el 
contrato sin indicación de los motivos y sin pe-
nalización alguna dentro del plazo de 30 días 
siguientes a la fecha en la que el asegurador 
le entregue la póliza o documento de cobertura 
provisional”.

És a dir, la llei dóna eines suficients al prenedor 

L’assegurança de vida exigida 
per les entitats de crèdit

de l’assegurança per refusar unes condicions 
que no vol acceptar. Això sí, ha d’actuar amb 
diligència i celeritat, ja que el termini és de 30 
dies o d’un mes, depenent de per on faci el re-
fús de la pòlissa.

Cal recordar que el Codi civil espanyol, a l’ar-
ticle 1258, ens diu que “los contratos se per-
feccionan por el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan, no sólo al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas 
las consecuencias que, según su naturaleza, 
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

També ens diu l’article 1261 que  perquè un 
contracte sigui vàlid ha d’haver-hi consenti-
ment dels contractants i aquest consentiment 
“se manifiesta por el concurso de la oferta y de 
la aceptación sobre la cosa y la causa que han 
de constituir el contrato” (article 1262).

Per tant, si el prenedor de l’assegurança ha sig-
nat el contracte lliurement i no s’hi ha oposat, 
d’acord amb el que assenyala la Llei 50/1980, 
el contracte és vàlid en totes les seves clàu-
sules.

Deixem ara la Llei 50/1980 i busquem si hi ha 
més possibilitats de defensa.

Hem de tenir en compte, també, la Llei 
26/1984, general per a  la defensa dels consu-
midors i usuaris. El  punt a) de l’article 10è ens 
diu que les clàusules hauran de complir, entre 
d’altres, els requisits de “concreción, claridad 
y sencillez en la redacción, con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o 
documentos que no se faciliten previa o simul-
táneamente a la conclusión del contrato, y a los 
que, en todo caso, deberán hacerse referencia 
expresa en el documento contractual”.

És a dir, el consumidor ha d’haver entès clara-
ment el que ha signat i, per tant, ha de poder 
oposar-se a les clàusules que entengui que el 
poden perjudicar.

Afegeix el punt 1 de l’article 10 bis d’aquesta 
llei que “se considerarán cláusulas abusivas 
todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente que en contra de las exigen-
cias de la buena fe causen, en perjuicio del 
consumidor, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato”.

Qui ha de fer valer el dret dels consumidors 

a ser rescabalats d’un possible dany causat 
per l’actuació de l’entitat de crèdit? El punt 2 
d’aquest mateix article 10 bis ens ho aclareix 
quan assenyala que “serán nulas de pleno de-
recho y se tendrán por no puestas las cláusu-
las, condiciones y estipulaciones en las que se 
aprecie el carácter abusivo. A estos efectos, el 
Juez que declara la nulidad de dichas cláusu-
las integrará el contrato y dispondrá de facul-
tades moderadoras respecto de los derechos 
y obligaciones de las partes, cuando subsista 
el contrato, y de las consecuencias de su ine-
ficacia en caso de perjuicio apreciable para el 
consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusu-
las subsistentes determinen una situación no 
equitativa en la posición de las partes que no 
pueda ser subsanada podrá declarar la inefica-
cia del contrato”.

En conseqüència, únicament un jutge podrà 
decretar com a abusiva una clàusula i, si cal, 
declarar la nul·litat del contracte amb el con-
següent retorn de les quantitats indegudament 
abonades pel consumidor.

En resum, davant la pràctica massa habitual 
de fer contractes d’assegurança de vida per a 
cas de mort per la durada del crèdit, el consu-
midor ha d’oposar-se a signar-les i, en cas de 
no haver-s’hi oposat i no poder aplicar el que 
assenyala la Llei de contracte d’assegurança, 
efectuar la corresponent demanda judicial per-
què sigui el jutge qui dictamini la validesa o no 
del contracte signat.
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En més d’una ocasió se’ns ha plantejat, com a 
mediadors, el dubte de si alguna de les clàusules 
que apareixen a les pòlisses d’assegurança són 
abusives.

També voldríem saber quines són les clàusules 
limitadores (en castellà, limitativas) que aparei-
xen al condicionat de la pòlissa, quina diferència 
tenen amb les abusives i si aquestes clàusules 
limitadores són vàlides.

Per intentar fer una mica de llum en el tema, co-
mençarem per veure què ens diu l’article 3r de la 
Llei 50/1980, de contracte d’assegurança:

“Las condiciones generales, que en ningún caso 
podrán tener carácter lesivo para los asegu
rados, habrán de incluirse por el asegurador 
en la proposición de seguro si la hubiere y ne
cesariamente en la póliza de contrato o en un 
documento complementario, que se suscribirá 
por el asegurado y al que se entregará copia del 
mismo. Las condiciones generales y particulares 
se redactarán de forma clara y precisa. Se desta
carán de modo especial las cláusulas limitativas 
de los derechos de los asegurados, que deberán 
ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán 
sometidas a la vigilancia de la Administración 
Pública en los términos previstos por la Ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de 
alguna de las cláusulas de las condiciones gene
rales de un contrato, la Administración Pública 
competente obligará a los aseguradores a mo
dificar las cláusulas idénticas contenidas en sus 
pólizas”.

D’aquest redactat de l’article 3r en traiem dues 
conclusions clares:

- Les clàusules limitadores hauran de desta-
car-se de forma especial i hauran de ser espe-
cíficament acceptades per escrit.
- Únicament el Tribunal Suprem pot decla-
rar nul·la una clàusula, i és la DGSFP qui ha 
d’obligar les asseguradores a treure-la de les 
pòlisses d’assegurança.

Ara bé, què es considera una clàusula limitado-
ra? Com es destaca de forma especial? Quan es 
considera que s’ha acceptat per escrit?

Per donar resposta a aquestes preguntes cal 
anar a la jurisprudència del Tribunal Suprem.

D’entrada, aquest alt tribunal diferencia dos ti-
pus de clàusules:

- delimitadores del risc
- limitadores del dret dels assegurats.

Així, la sentència del primer d’octubre de 2010 
ens diu que són delimitadores del risc

“las cláusulas que tienen por finalidad concretar 
el riesgo, esto es, el objeto del contrato, fijando 
que riesgos, en caso de producirse, por constituir 
el objeto del seguro, hacen surgir en el asegura
do el derecho a la prestación, y en la asegurado
ra el recíproco deber de atenderla, determinando 
pues qué riesgo se cubre, en qué cuantía, duran
te qué plazo y en qué ámbito espacial, tratán
dose de cláusulas susceptibles de ser incluidas 
en las condiciones generales y respecto de las 
cuales basta con que conste su aceptación por 
parte de dicho asegurado”.

Mentre que considera com a clàusules limitado-
res del dret dels assegurats

Clàusules

“las que operan para restringir, condicionar o 
modificar el derecho del asegurado a la indemni
zación una vez que el riesgo objeto del seguro se 
ha producido, las cuales están sujetas, en orden 
a su validez y como expresión de un principio de 
transparencia legalmente impuesto, a los requi
sitos de:

( a ) ser destacadas de modo especial; y
( b ) ser específicamente aceptadas por escrito”.

Per la seva part, la sentència de 26 de setembre 
de 2008 especifica que s’ha de

“distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, 
los límites indemnizatorios y la cuantía asegu
rada o contratada, de las cláusulas del contrato 
que limitan los derechos de los asegurados, una 
vez ya se ha concretado el objeto del seguro, por 
cuanto nada tienen que ver con estas, sino con 
las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbi
to de la autonomía de la voluntad, constituyen la 
causa del contrato y el régimen de los derechos 
y obligaciones del asegurador, y no están sujetas 
a los requisitos impuestos por la Ley a las limita
tivas, conforme el art. 3 , puesto que la exigencia 
de este precepto no se refiere a una condición 
general o a sus cláusulas excluyentes de respon
sabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que 
son limitativas de los derechos del asegurado”.

La sentència de 24 de novembre de 2009 afegeix 
noves condicions a les clàusules delimitadores, 
quan diu que

“estas cláusulas delimitativas deben ser claras 
y deben establecerse para eliminar ambigüeda
des, sin que quepa que delimiten el riesgo de 
forma contradictoria con el objeto del contrato, 
porque en ese caso tienen carácter limitativo”.

De totes aquestes sentències es desprèn que 
hem de considerar com a clàusules delimitado-
res del risc:

- la descripció del risc
- les dates d’efecte i final de la pòlissa
- l’àmbit geogràfic
- els capitals garantits
- les garanties emparades
- qualsevol altra que serveixi per aclarir 

l’abast de la cobertura de l’assegurança.

Això sí, amb l’obligació que siguin clares, que eli-
minin ambigüitats i que no delimitin el risc de for-
ma contradictòria amb l’objecte de l’assegurança.

Aquestes clàusules no es troben subjectes a les 
condicions marcades per l’article 3r i, per tant, 
no han d’estar degudament ressaltades ni ac-
ceptades expressament pel prenedor de l’asse-
gurança.

En contraposició, s’han de considerar com a 
clàusules limitadores del dret dels assegurats 
les exclusions que apareguin a la pòlissa.

Com han de quedar ressaltades aquestes clàusu-
les limitadores per complir amb el que assenyala 
l’article 3r de la Llei de contracte d’assegurança?

La mateixa sentència del primer d’octubre de 
2010 ens diu que han d’aparèixer “resaltadas 
convenientemente, en negrita o de otro modo 
especial en las condiciones generales”.

I considera que existeix “inoponibilidad de las 
cláusulas limitativas contenidas en el condicio
nado general no resaltadas convenientemente, 
en negrita o de otro modo especial”, és a dir, que 
l’assegurador no podrà refusar el pagament d’un 
dany en aplicació d’una exclusió no ressaltada 
degudament.

Es dedueix d’aquesta sentència que, si la clàusu-
la apareix en negreta al condicionat general de 
la pòlissa, es considera ressaltada degudament.

Però, com ha d’acceptar el prenedor de l’assegu-
rança aquestes clàusules limitadores?

La sentència del 22 de desembre de 2008 ens 
diu:

“Del artículo 3 LCS se desprende que el ejemplar 
de las condiciones generales debe ser suscrito 
por el asegurado, sin cuyo requisito carece de 
validez. En el caso de que se incluyan cláusulas 
limitativas en un documento separado, resulta 
obvio que el mismo deberá ser también suscrito 
por el asegurado. Sin embargo, la jurisprudencia 
ha mitigado esta exigencia admitiendo la validez 
de aquellas condiciones generales que son invo
cadas o aportadas por la parte interesada o bien 
respecto de las cuales consta su aceptación en 
las condiciones particulares suscritas.

En el caso examinado consta la firma del asegu
rado en una cláusula contenida en la póliza en 
la cual se hace una referencia expresa, con la 
debida identificación por la designación del mo
delo, al documento de cláusulas limitativas. Por 
otra parte, en el documento de cláusulas limi
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tativas consta la exclusión a que se hace refe
rencia debidamente destacada en letra negrita. 
En suma, aparecen cumplidos los requisitos de 
transparencia exigidos específicamente para las 
cláusulas limitativas por el artículo 3 LCS”.

Ho afirmava també la sentència de 15 de juliol 
de 2008 quan recollia que “la aceptación de las 
condiciones generales por parte del asegurado 
mediante su firma en las condiciones particula
res con referencia expresa a aquellas implica su 
aceptación, salvo cuando la referencia a ellas se 
haga con carácter genérico e indeterminado que 
sea susceptible de inducir a confusión”.

I definia què s’entenia per “caràcter genèric” la 
sentència de 20 de novembre de 2003 quan deia 
“que tampoco supone «específica» aceptación la 

frase que figura al final de las «condiciones par
ticulares» en el sentido de que «el tomador del 
seguro declara conocer todas las condiciones 
generales, particulares y demás anexos de esta 
póliza», por su evidente generalidad”.

En resum, perquè es considerin degudament ac-
ceptades, al condicionat particular de la pòlissa 
hi ha de figurar el model exacte de les condicions 
generals lliurades i la signatura del prenedor de 
l’assegurança que accepta les clàusules ressal-
tades en negreta.

gener
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Fa pocs dies, la presidenta d’Unespa i vicepresiden-
ta de la CEOE, Pilar González de Frutos, va afirmar 
en unes jornades que la tendència demogràfica que 
porta a un envelliment de la població és el principal 
problema que amenaça el sistema de benestar es-
panyol, molt més que la crisi econòmica.

Segons va assenyalar, l’envelliment impedeix la mi-
llora del sistema de benestar i no es pot revertir, per 
la qual cosa, el repte més urgent és aturar aquesta 
tendència.

Va alertar sobre el fet que, en aquests moments, 
l’Estat espanyol compta amb menys de dos cotitza-
dors a la Seguretat Social per cada jubilat i destacà 
que les empreses espanyoles dediquen menys d’un 
1% de la seva renda disponible a la jubilació.

Signifiquen aquestes afirmacions que es troba en 
perill el sistema públic de pensions? Tindrem els 
cotitzadors d’avui garantida la nostra pensió el dia 
que arribem a la jubilació? I per quant de temps?

Per intentar respondre a aquestes preguntes, co-
mençarem donant una ullada a una sèrie de dades 
demogràfiques.

El Boletín económico del Banco de España, de ge-
ner 2013, presentava el quadre comparatiu següent 
sobre l’evolució demogràfica del decenni 2001 a 
2011:

2011 2001 Diferència

Població total 46.815.916 40.847.371 5.968.545
de 0 a 15 
anys(%) 16,0 15,6 0,4

de 16 a 64 
anys(%) 66,7 67,3 -0,7

de 65 i més 
anys(%) 17,3 17,0 0,3

Taxa de 
dependència 26,0 25,3

Podem veure que els percentatges no varen 
variar significativament en aquest decenni, però 
aquesta dada ens portaria a conclusions errònies 
si no tinguéssim en compte la taula següent, que 
mostra el nombre d’immigrants estrangers dins 
l’Estat espanyol:

2011 2001 Diferència

Població total 5.252.473 1.572.013 3.680.460
Percentatge 
s/total 11,2 3,8 7,4

de 0 a 15 
anys(%) 15,0 14,7 0,3

de 16 a 64 
anys(%) 79,6 79,5 0,1

de 65 i més 
anys(%) 5,3 5,7 -0,4

Podem comprovar que els més de tres milions 
sis-cents mil immigrants arribats han permès 
suavitzar la caiguda del nombre de persones en 
edat de treballar, és a dir, les que es troben en el 
segment d’entre 16 i 65 anys i, en conseqüència, 
també la taxa de dependència.

Què hauria passat si no haguessin arribat 
aquests immigrants? La taula hauria quedat així:

2011 Diferència
Població total 41.563.443
de 0 a 15 anys(%) 16,1 0,1
de 16 a 64 anys(%) 65,6 -1,1
de 65 i més anys(%) 18,3 1,0
Taxa de dependència 28,0

Veiem que la població de més de 65 anys hauria 
pujat en un punt percentual mentre que la d’edat 
de treballar hauria baixat en més d’un punt. Això 
hauria fet que la taxa de dependència passés 
d’un 26% a un 28%.

La jubilació futura
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Evidentment, esperar que l’arribada de nous 
immigrants continuï salvant la situació és 
una cosa que, en la situació de crisi actual, és 
impensable.

De fet, el 2011 va registrar un saldo negatiu 
en el total del flux migratori, decreixement que 
s’accentuà el 2012.

I el futur, què ens ha de portar? D’acord amb les 
previsions de l’Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre l’evolució futura de la població a 
l’Estat espanyol, hem elaborat la taula següent:

Per un altre costat, d’acord amb les estimacions 
de prestigiosos economistes, la taxa d’atur 
estructural, una vegada superada la crisi actual, 
es trobarà al voltant del 14% de forma continuada.

Es considera que l’atur estructural, a diferència 
de l’atur estacional, és permanent, ja que depèn 
de la capacitat d’absorció de força de treball que 
té el procés productiu. L’aplicació de més factor 
capital (maquinària) a aquest procés productiu 
fa que es necessiti menys factor treball i, en 
conseqüència, es crea més atur.

Si sumem aquesta taxa d’atur a l’evolució 
demogràfica, ens apareix que cada persona 
dependent (jubilada o en atur) l’any 2020 rebrà 
com a subsidi les contribucions a la Seguretat 
Social que facin 2,72 treballadors, passant a 
2,25 treballadors el 2030, a 1,73 treballadors el 
2040 i a 1,53 treballadors el 2050.

Tenint en compte que el sistema deixa de ser 
viable a partir de tres treballadors per dependent, 
ens trobem que el sistema de protecció social que 
actualment tenim està abocat a la fallida en menys 
de 25 anys.

A causa d’aquesta possible fallida es fa 
imprescindible que tothom que ho pugui fer, 
es doti d’algun instrument que li permeti 
complementar la seva pensió.

Però ens trobem que a l’Estat espanyol, tal com 
publicava el diari El País el passat 26 de febrer, 

no existeix cultura previsora. Això ho demostra 
el fet que mentre que al nostre estat el patrimoni 
invertit en fons de pensions equival tan sols al 
8,2% del PIB, la mitjana a la Unió Europea és del 
30,7% i del 75,7% als Estats Units d’Amèrica.

A més a més, amb la crisi els ciutadans han 
aportat 1.032 milions menys als plans de 
pensions, al mateix temps que el diner destinat 
per les empreses als programes dels seus 
empleats va baixar en 666 milions i, per acabar-
ho d’arrodonir, l’any passat fou el primer en què 
les empreses públiques no varen fer aportacions 

per als seus treballadors, situació que es 
repetirà aquest 2013 per la política d’austeritat 
en l’Administració.

A més a més, en l’actualitat a Espanya la 
pensió pública equival al 81,2% de l’últim salari 
percebut. Aquesta ràtio es troba entre els cinc 
més alts dels països de l’OCDE, on la mitjana és 
tan sols del 42,2%.

No cal dir que els governs actuals i futurs 
tendiran a igualar aquesta ràtio amb la mitjana 
de l’OCDE o a deixar-ho per sota d’aquesta 
mitjana. 

Amb aquest panorama, als mediadors 
d’assegurances se’ns presenta una gran 
responsabilitat. Hem de fer veure als nostres 
clients que és imprescindible que preparin la 
seva jubilació, ja que no podran comptar amb el 
suport que fins ara oferia l’Estat.

Els hem de fer veure que com més aviat comencin 
a preparar aquesta jubilació millor serà, i que 
pot ser més important estalviar en alguna altra 
despesa abans que fer-ho en el seu futur.

Anys/edats 0-15 16-65 >65 Taxa de 
dependència

2015 16,56 66,46 16,98 25,55
2020 16,50 65,33 18,17 27,81
2025 15,78 64,35 19,87 30,88
2030 14,87 62,97 22,16 35,19
2035 14,48 60,82 24,70 40,61
2040 14,64 58,14 27,22 46,82
2045 15,04 55,38 29,58 53,41
2049 15,32 53,97 30,71 56,90
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La major part dels nostres clients viuen en pi-
sos que formen part d’una comunitat de veïns.

A més a més, aquests clients poden estar en 
possessió d’una terrassa comunitària d’ús pri-
vatiu o tenir un balcó privat que pot servir de 
sostre al veí del pis inferior al seu.

Què passa quan es produeixen danys a altres 
veïns? Normalment seran danys d’aigua per 
filtracions al pis de sota, però també es pot 
produir qualsevol altre tipus de dany (enfonsa-
ments, caiguda d’objectes, etc.).

En aquests casos, el que és més normal és que 
aparegui conflicte entre l’asseguradora de la 
comunitat i l’asseguradora del pis causant del 
dany.

Per a l’asseguradora de la comunitat es tracta 
d’un bé d’ús privatiu i, ja que no hi tenen accés 
sense el permís del particular, entenen que és 
responsabilitat de l’assegurança particular.

Per a l’asseguradora del pis, atès que es tracta 
d’una terrassa comunitària (tot i que sigui d’ús 
privatiu) s’ha de responsabilitzar dels danys 
l’assegurança de la comunitat.

El problema que se’ns planteja és:

- Qui és responsable dels danys i, en 
conseqüència, qui els ha de cobrir?

- Seria una responsabilitat compartida i, 
per tant, existiria concurrència d’ambdues 
asseguradores?

- En cas que sigui un tema de manteni-
ment del bé, qui l’ha de fer, el particular o 
la comunitat?

Passem a intentar respondre aquests interro-
gants.

El punt b) de l’article 9 de la Llei 49/1960, de 
propietat horitzontal, ens diu que és obligació 
de cada propietari “mantener en buen estado 
de conservación su propio piso o local e insta-
laciones privativas, en términos que no perju-
diquen a la comunidad o a los otros propietari-
os, resarciendo los daños que ocasione por su 
descuido o el de las personas por quienes deba 
responder”.

Per la seva part, el punt 3 de l’article 553-42 del 
Codi civil català ens diu que “es pot vincular, en 
el títol de constitució o per acord unànime de 
la junta de propietaris, l’ús exclusiu de patis, 
jardins, terrasses, cobertes de l’edifici o altres 
elements comuns a un o diversos elements 
privatius. L’atribució exclusiva i inseparable a 
elements privatius de l’ús i el gaudi d’una part 
dels elements comuns no els fa perdre aquesta 
naturalesa”.

El punt 3 d’aquest mateix article afegeix que 
“els propietaris dels elements privatius que 
tenen l’ús i el gaudi exclusiu dels elements co-
muns, en el cas a què fa referència l’apartat 2, 
n’assumeixen les despeses ordinàries de con-
servació i manteniment i tenen l’obligació de 
conservar-los adequadament i mantenir-los en 
bon estat”.

D’entrada, sembla clar que qui és responsable 
dels danys que causi l’element d’ús privatiu és 
qui en gaudeix i, per tant, hauria de fer-se càr-
rec de la totalitat del rescabalament del perju-
dici econòmic l’assegurador del pis.

Ara bé, aquest mateix punt 3 d’aquest article 
553-42 acaba dient que “les despeses estruc-

Terrasses comunitàries  
d’ús privatiu
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turals, de refacció i les altres despeses extraor-
dinàries són comunes”.

Així doncs, si es tractés d’un dany degut a de-
fectes estructurals o d’envelliment de l’edifici, 
serà responsable la comunitat de propietaris i, 
per tant, se n’haurà de fer càrrec l’assegurador 
de la comunitat de propietaris.

Únicament en el cas que existeixi concurrència 
de culpa en la causa del dany, s’hauria de re-
partir el seu rescabalament entre els assegu-
radors del pis i de la comunitat de propietaris, 
en proporció al grau de responsabilitat de cada 
un d’ells.

De tota manera, cal recordar que qui té l’última 
paraula serà sempre un jutge i que l’article 76 
de la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança, 
dóna acció directa al perjudicat contra l’entitat 
asseguradora o les entitats asseguradores que 
cobreixin la responsabilitat del veí o de la co-
munitat de propietaris.

I què diuen els jutges? La sentència del Tribunal 
Suprem de 24 d’abril de 2013, ponent José An-
tonio Seijas Quintana, ens diu que “la cubierta 
del edificio no puede perder su naturaleza de 
elemento común debido a la función que cum
ple en el ámbito de la propiedad horizontal, y 
ello pese a que la terraza situada en la última 
planta del edificio, se configure como privati
va”.

I afegeix que “el hecho de que los daños que se 
causaron se deban al mal estado de la tela as-
fáltica, que asegura la impermeabilización del 
edificio, y que esta se encuentre situada bajo 
el suelo de la terraza que sirve de cubierta del 
edificio, determina su naturaleza común al ser 
uno de los elementos esenciales de la comuni-
dad de propietarios, por lo que su reparación 
constituye una obligación propia, asumiendo la 
comunidad el pago de los gastos de reparación 
de humedades procedentes del mal estado de 
la tela asfáltica”.

Mentre que, segons la Sentència 451/2007 
de l’Audiència Provincial de Madrid, “existe 
la obligación del propietario de una vivienda, 
cuya terraza es cubierta de un piso inferior, de 
realizar en la misma las reparaciones o gastos 
necesarios derivados de un normal uso y disfru
te de la terraza privativa, como es en cualquier 
caso la reparación de las baldosas rotas o agri
etadas”.

En referència al Codi civil català, tenim la sen-
tència 296/2007 de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, secció disset, que “atribueix als 
propietaris dels elements privatius que tenen 
l’ús i gaudi d’elements comuns, les despeses 
ordinàries de conservació i manteniment, amb 
l’obligació de conservar-los adequadament i 
mantenir-los en bon estat. En canvi, són comu-
nitàries les obres estructurals, de refacció i les 
altres despeses comunes”.

Ens queda l’últim interrogant, en cas que sigui 
un tema de manteniment del bé, qui l’ha de fer, 
el particular o la comunitat?

D’entrada s’ha de dir que el manteniment de 
l’edifici o els treballs necessaris per a la se-
guretat o impermeabilització no poden quedar 
mai emparats per l’assegurador, tret que no 
estiguin explícitament inclosos dins les cober-
tures de l’assegurança.

Les despeses, en aquests casos, han de ser as-
sumides per la comunitat de propietaris excepte 
quan siguin despeses ordinàries de conservació 
i manteniment o en el cas que es demostri que 
el dany ha estat degut a un mal ús per part del 
propietari o de qui té el dret exclusiu sobre la 
part comuna d’ús privatiu.

juliol
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En el nostre dia a dia ens trobem amb quantitat 
de clients que, per diferents raons, ens dema-
nen el fraccionament del pagament de la prima. 
I fem aquest fraccionament sense preguntar-nos 
quines conseqüències pot tenir fer-ho, en parti-
cular, en el cas de la manca de pagament d’algun 
dels rebuts.

Començarem per veure si el prenedor de l’asse-
gurança té el dret de deixar de pagar alguns dels 
rebuts de l’anualitat completa.

Respecte a això, començarem per l’article 22 de 
la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança, el 
qual ens diu que “la duración del contrato será 
determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un 
plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá 
establecerse que se prorrogue una o más veces 
por un período no superior a un año cada vez”.

És a dir, el període de vigència de la pòlissa està 
determinat a la pòlissa i es podrà prorrogar per 
períodes no superiors a un any, la qual cosa sig-
nifica que es pot prorrogar per períodes inferiors 
a un any.

Per saber quin és el termini de pròrroga, per tant, 
haurem d’anar al condicionat del contracte i veu-
re’n el redactat. Si apareix com a data d’inici, per 
exemple, el dia u de gener i com a data de ven-
ciment el dia u de gener de l’any següent, queda 
clar que el període de validesa del contracte és 
d’un any.

Si la data de venciment és inferior a un any, tam-
bé ho serà el període de vigència.

 I això és sempre independent de la forma de 
pagament de les primes, que pot ser anual, se-
mestral, trimestral o mensual, tal com ho corro-
bora la sentència del Tribunal Suprem de 22 de 

març de 1991, que considera que “sobre la dura-
ción del contrato: anual y no trimestral según la 
póliza de seguro; esta última expresaba efectiva-
mente ’póliza anual’ con fecha inicial de vigencia 
a partir del primer vencimiento (7 de febrero de 
1983), sin que pugne con la unidad del contrato 
en su duración anual el hecho de que la prima, 
por comodidad o facilidad de pago, se dividiera 
en períodos trimestrales”.

No cal, doncs, confondre període de vigència del 
contracte d’assegurança amb la forma, fraccio-
nada o no, del pagament de la prima d’aquest 
període de vigència.

En resum, si a la pòlissa apareix com a període 
de vigència un any i pagament de la prima frac-
cionat, el prenedor de l’assegurança té l’obliga-
ció d’abonar tots els rebuts que corresponguin a 
aquest període, ja que, no ho oblidem, el paga-
ment de la prima de l’assegurança es fa de for-
ma anticipada (article primer de la Llei 50/1980).

Què passa si es deixa de pagar una de les primes 
fraccionades?

En primer lloc, recordem que l’article 15 de la Llei 
de contracte d’assegurança afirma que “en caso 
de falta de pago de una de las primas siguientes, 
la cobertura del asegurador queda suspendida 
un mes después del día de su vencimiento”.

Queda clar, doncs, que si ha transcorregut un 
mes des del venciment de la prima i no ha estat 
abonada a l’entitat asseguradora, el contracte 
d’assegurança queda en suspens i, per tant, ja 
no es pot aplicar en cas de sinistre, i aquesta 
entitat queda alliberada dels seus compromisos.

També cal recordar que aquest mateix article 
assenyala que l’assegurador té dret a “exigir 

El fraccionament de rebuts
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el pago de la prima debida en vía ejecutiva con 
base en la póliza”.

De tota manera, cal subratllar que el Tribunal 
Suprem, basant-se en el punt 4 de l’article 3r de 
l’Ordre de 22 d’octubre de 1982, ha considerat 
que aquesta norma “trata de evitar que al no 
ser presentado el recibo al cobro en el domicilio 
del obligado al pago, pueda pasar inadvertido 
el hecho de la presentación y no atención del 
efecto, con la consecuencia de que el asegu-
rado pierde la cobertura pactada, se impone a 
la aseguradora una obligación encaminada a 
patentizar que la falta de pago de la prima se 
debe a una voluntad contumaz de impago y no 
a una posible negligencia. Al omitir la asegu-
radora el cumplimiento de esa obligación de 
notificar el impago de la prima, el asegurado no 
ha tenido ocasión de ponerse al día en el pago 
de la misma, por lo que, atendido el tenor de la 
citada orden y la cláusula misma transcrita, no 
cabe sino entender que el contrato no puede ser 
unilateralmente rescindido por la aseguradora, 
encontrándose vigente al tiempo de ocurrir el si-
niestro” (Sentència de 16.05.2005, ponent José 
Almagro Noseta).

Recordem que aquest punt 4 ens deia que “si se 
pacta la domiciliación bancaria de los recibos de 
prima la póliza deberá establecer las siguientes 
normas:

- El obligado al pago de la prima entregará a la 
Entidad carta dirigida al establecimiento banca-
rio o Caja de Ahorros dando la orden oportuna 
al efecto.

- La prima se entenderá satisfecha a su venci-
miento, salvo que intentando el cobro dentro del 
plazo de gracia de un mes previsto en la Ley de 
Contrato de Seguro no existiesen fondos sufi-
cientes en la cuenta del obligado a pagarla. En 
este caso, el asegurador notificará al asegurado 
que tiene el recibo a su disposición en el domi-
cilio de la Entidad aseguradora, y el asegurado 
vendrá obligado a satisfacer la prima en dicho 
domicilio.

-  Si la Entidad dejase transcurrir el plazo de gra-
cia sin presentar el recibo al cobro, y al hacerlo 
no existiesen fondos suficientes en la cuenta 
aquélla deberá notificar tal hecho al obligado a 
pagar la prima, por carta certificada o un medio 
indubitado, concediéndole nuevo plazo de un 
mes para que comunique al asegurador la forma 
en que satisfará su importe.

Este plazo se computará desde la recepción de la 
expresada carta o notificación en el último domi-
cilio comunicado al asegurador”.

El que passa és que el punt 4 de l’article 3r 
d’aquesta Ordre va ser derogat per la Llei 
30/1995, d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades (LOSSP), i no ha estat substituït 
per cap altra normativa específica.

De tota manera, si el Tribunal Suprem encara el 
té en compte en una sentència de l’any 2005, vol 
dir el seu esperit no ha quedat cancel·lat del tot.

De tot el que hem vist, podem treure les conclu-
sions següents:

- No s’ha de confondre període de validesa d’una 
assegurança amb la forma de pagament.

- En cas de manca de pagament d’una de les pri-
mes fraccionades serà d’aplicació l’article 15è 
de la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança.

- D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem, 
l’entitat asseguradora està obligada a avisar de 
forma fefaent el prenedor de l’assegurança de 
la manca de pagament de les primes. En cas 
contrari, haurà de fer-se càrrec de les conse-
qüències de qualsevol sinistre sobrevingut en el 
període de validesa de l’assegurança.

octubre
novembre
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En primer lloc cal ser optimista i contestar la pre-
gunta del títol amb un sí rotund.

El cicle econòmic existeix, ha existit i ho continuarà 
fent. Ja apareixia a la Bíblia quan es parlava dels 
set anys de vaques grasses i set de vaques magres.

Però, donada la resposta optimista, cal plantejar 
una segona pregunta: com en sortirem?

Fins ara es considerava que s’havia deixat enre-
re la crisi quan s’arribava al punt on érem abans 
que comencés, ja que estàvem habituats que el 
cicle ens portés de nou a generar la riquesa que 
es generava abans d’iniciar la seva contracció.

Passarà el mateix en la crisi actual? Per respon-
dre a aquesta pregunta mirem en què es basa el 
nostre sistema, el sistema capitalista.

La idea sobre la qual se sustenta el sistema és 
que es pot produir tot tipus de béns i serveis sen-
se que existeixi cap limitació, ja que les matèri-
es primeres són inesgotables i sempre hi haurà 
algú que pugui consumir aquests béns i serveis 
creixents.

La segona idea base és que el preu de venda 
d’aquests béns i serveis ha de ser suficientment 
baix per fer-lo atractiu i suficientment alt per do-
nar benefici a qui els produeix.

Perquè els preus siguin baixos, els tres factors 
que s’utilitzen en tota producció, la terra (matè-
ries primeres), el treball (mà d’obra) i el capital 
(maquinària), han de ser barats.

I aquí trobem la primera contradicció del siste-
ma, ja que qui ha d’adquirir els béns i serveis 
és, en general, qui compon el factor treball que 
els produeix.

Si els components del factor treball no tenen 
prou poder adquisitiu, no podran adquirir allò 
que produeixen, però si el seu poder adquisitiu 
és massa alt, encariran el producte final i aquest 
producte deixarà de ser atractiu.

Aquesta contradicció esclatà amb tota la seva 
virulència a la gran depressió de l’any 1929, 
depressió tan greu que només es va poder so-
lucionar amb l’esclat d’una guerra, la II Guerra 
Mundial.

Perquè no es tornés a repetir una situació sem-
blant, seguint les recomanacions del gran econo-
mista John Maynard Keynes (1883-1946), el ca-
pitalisme intentà que el factor treball mai més es 
quedés sense capacitat d’adquirir béns i serveis.

Tendí, en primer lloc, a obtenir la plena ocupació 
d’aquest factor treball i creà, en segon lloc, una 
xarxa de seguretat per al cas que algú perdés 
aquesta capacitat d’adquisició. Naixien així el 
pagament de les baixes per malaltia, el subsidi 
per al cas d’atur i es donaven a tothom les pen-
sions de jubilació.

Es potencià, a més a més, un sector terciari 
(sector serveis) improductiu però generador de 
moviments de diners que servia per incrementar 
encara més les rendes del factor treball.

Vàrem assistir, d’aquesta manera, a l’aparició 
d’una nova classe, la classe mitjana, anomenada 
així per trobar-se entre la classe alta (que havia 
acceptat perdre una part dels seus drets econò-
mics) i la classe baixa que podia aspirar a pujar 
un esglaó i convertir-se en classe mitjana.

Aquest increment de cost del producte final oca-
sionat per l’increment de sous i salaris del factor 
treball quedava compensat pel fet que el factor 

Sortirem de la crisi?
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terra mantenia un preu invariable o lleugera-
ment a la baixa i el factor capital va veure un 
increment de la seva productivitat considerable, 
amb el naixement de noves màquines i l’auto-
matització.

Tot funcionà com un rellotge suís fins a la crisi del 
1973. Una crisi que agafà els economistes amb el 
peu canviat ja que, per primera vegada, no es trac-
tava d’una crisi de demanda sinó de preu d’oferta 
i es tenia recessió amb inflació (estagflació).

Aquesta crisi començà amb l’encariment del pe-
troli al qual seguí l’encariment de moltes altres 
matèries primeres i serví, a més a més, per posar 
davant els ulls de tothom que el factor terra no 
era inesgotable.

L’increment del cost del factor terra havia de ser 
compensat amb la baixada del cost dels altres dos 
factors. Es començà una cursa imparable per acon-
seguir millorar la productivitat del factor capital, 
amb el desenvolupament de nova maquinària que 
portà a l’automatització quasi total dels processos 
productius i al naixement del treball en xarxa.

Però aquesta millora no compensava encara l’in-
crement del factor terra, per la qual cosa s’havia 
d’abaratir el cost del factor treball.

Aquest abaratiment es va fer per dues vies di-
ferents. Per un costat un increment de producti-
vitat del factor capital suposa que cada vegada 
són necessàries menys hores de factor treball 
per produir la mateixa quantitat de béns i, en 
conseqüència, les rendes mitjanes derivades del 
treball tendeixen a la baixa.

Per l’altre s’anà directament a disminuir l’import 
real dels salaris abonats.

Però actuant d’aquesta manera el capitalisme es 
tornava a topar amb la seva contradicció interna. 
Si qui havia d’adquirir els productes fabricats 
perdia capacitat per fer-ho, per molt que s’in-
crementés el volum de béns produïts, si no es 
compraven, es tornaria a entrar en crisi.

La solució es va trobar en el crèdit. Es va donar 
la possibilitat d’accedir a crèdit il·limitat i barat 
a tothom (sector públic, empreses i particulars), 
sense mirar si es podria tornar a no.

Se solucionava un problema, la manca de po-
der adquisitiu, però se’n creava un altre de més 
greu, el crèdit impagable.

I així esclatà la depressió del 2007-2008, en què 
ara ens trobem immersos.

S’obren dos camins en aquest moment davant 
nostre. El primer seria tornar al crèdit il·limitat i 
barat per a tothom, sabent que mai es podria tor-
nar però fent com si no se sabés. Això compor-
taria tornar a produir sense problemes ja que hi 
tornaria a haver capacitat il·limitada de compra.

El problema és que el factor terra no és infinit i 
que cada vegada, a mesura que sigui més difícil 
obtenir-lo, serà més car i s’haurà de compensar 
en més caigudes de les rendes del treball.

El segon camí ens porta a l’aparició d’un nou mo-
del basat no ja en la producció il·limitada sinó en 
la producció estalviadora en tots tres factors de 
producció.

Això comportaria la ràpida desaparició de la 
classe mitjana i la tornada al que ha estat la nor-
ma durant tota la història de la humanitat: l’exis-
tència d’un 10% de molt rics, un altre 10% que 
viu bé, perquè depèn directament dels primers, i 
un 80% de pobres o molt pobres, vivint al voltant 
del llindar de subsistència i amb esperances de 
vida minvants.

Tot això degut, per un costat, al fet que les ren-
des del treball seran cada vegada inferiors i, per 
l’altre costat, que el sector públic, en no tenir 
ingressos suficients derivats dels impostos al 
consum i dels impostos a les rendes de treball, 
quedarà limitat a la mínima expressió i no podrà 
donar cap dels serveis que actualment presta: 
sanitat, jubilació, serveis socials, etc.

Com a empresa, només sobreviuran aquelles que 
es dediquin a produir béns de luxe par als molt 
rics o béns d’estricta necessitat per a aquells 
que els puguin adquirir.

Ja podem respondre a la pregunta inicial: com 
sortirem de la crisi? Sortirem més pobres i amb 
cap perspectiva de tornar al lloc on érem en el 
moment que va començar.

Un malson? Tan de bo sigui així i jo estigui total-
ment equivocat.

Malgrat tot, bon Nadal per a tothom i que l’any 
2014 sigui millor que el que hem deixat enrere.
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En el moment de la seva aprovació, allà pel mes 
d’octubre del 1980, una de les qüestions que 
més va preocupar les entitats asseguradores 
fou la imposició d’interessos de demora en cas 
d’endarreriment en el pagament dels sinistres.

El redactat inicial de l’article 20 d’aquesta llei, 
on es recollien els interessos aplicables en cas 
de demora, era:

“Si en el plazo de tres meses desde la produc
ción del siniestro el asegurador no hubiere re
alizado la reparación del daño o indemnizado 
su importe en metálico por causa no justifica
da o que le fuere imputable, la indemnización 
se incrementará en un 20 por 100 anual”.

Aquest redactat tan contundent fou modificat l’any 
1995. El nou redactat, actualment vigent, és molt 
més llarg i més difícil d’interpretar en alguns casos.

D’entrada, el punt 1 afirma que

”Afectará, con carácter general, a la mora 
del asegurador respecto del tomador del se
guro o asegurado y, con carácter particular, 
a la mora respecto del tercero perjudicado 
en el seguro de responsabilidad civil y del 
beneficiario en el seguro de vida”.

És a dir, els interessos s’han d’aplicar tant a fa-
vor del mateix assegurat com de tercers perjudi-
cats en el sinistre i això representa una millora 
sobre el redactat inicial, on no quedava clar si 
el tercer perjudicat també havia de percebre 
aquests interessos.

A continuació, el punt 2 ha afegit que

“Será aplicable a la mora en la satisfacción 
de la indemnización, mediante pago o por la 

reparación o reposición del objeto siniestra
do, y también a la mora en el pago del importe 
mínimo de lo que el asegurador pueda deber”.

O sigui, els interessos de demora no tan sols 
s’aplicaran al total de la indemnització, sinó 
també a l’import mínim que ha d’abonar l’asse-
gurador, d’acord amb l’article 18 d’aquesta llei.

El punt 3 marca els terminis per a l’aplicació dels 
interessos quan assenyala que

“Se entenderá que el asegurador incurre en 
mora cuando no hubiere cumplido su presta
ción en el plazo de tres meses desde la pro
ducción del siniestro o no hubiere procedido 
al pago del importe mínimo de lo que pueda 
deber dentro de los cuarenta días a partir de 
la recepción de la declaración del siniestro”.

D’aquesta manera, s’estableix que, per aplicar 
els interessos de demora, ha de transcórrer un 
termini de tres mesos des de l’ocurrència del si-
nistre o un termini de 40 dies des de la recepció 
de la declaració del sinistre en el cas de la man-
ca del pagament de l’import mínim, terminis que 
apareixen a l’article 18 d’aquesta llei.

Podem veure que el termini de tres mesos coin-
cideix amb el redactat inicial d’aquest article. El 
que varia és l’import d’aquests interessos, ja que 
el punt 4 ens diu que

“La indemnización por mora se impondrá de 
oficio por el órgano judicial y consistirá en el 
pago de un interés anual igual al del interés 
legal del dinero vigente en el momento en 
que se devengue, incrementado en el 50 por 
100; estos intereses se considerarán produ
cidos por días, sin necesidad de reclamación 
judicial.

Interessos de demora
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No obstante, transcurridos dos años desde 
la producción del siniestro, el interés anual 
no podrá ser inferior al 20 por 100”.

És a dir, qui ha d’imposar el pagament dels inte-
ressos de demora ha de ser el jutge i, per tant, la 
reclamació a l’entitat asseguradora ha d’efectu-
ar-se per via judicial.

També és important no confondre l’interès legal 
del diner amb altres tipus, com l’Euribor o el ti-
pus del BCE. El valor de l’interès legal es publica 
als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
següent. En concret, l’interès legal del diner per 
a l’any 2014 és del 4%.

Veiem que si han transcorregut dos anys des del 
moment del sinistre, es torna al tipus que mar-
cava el redactat inicial d’aquest article, és a dir, 
al 20% anual.

El punt 6 d’aquest article matisa aquests termi-
nis quan assenyala que

“Será término inicial del cómputo de dichos 
intereses la fecha del siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el 
asegurado o el beneficiario no se ha cumpli
do el deber de comunicar el siniestro dentro 
del plazo fijado en la póliza o, subsidiaria
mente, en el de siete días de haberlo conoci
do, el término inicial del cómputo será el día 
de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus here
deros lo dispuesto en el párrafo primero de 
este número quedará exceptuado cuando el 
asegurador pruebe que no tuvo conocimiento 
del siniestro con anterioridad a la reclamación 
o al ejercicio de la acción directa por el per
judicado o sus herederos, en cuyo caso será 
término inicial la fecha de dicha reclamación 
o la del citado ejercicio de la acción directa”.

Arribem al punt més controvertit d’aquest arti-
cle, el punt 8, que diu

“No habrá lugar a la indemnización por mora 
del asegurador cuando la falta de satis
facción de la indemnización o de pago del 
importe mínimo esté fundada en una causa 
justificada o que no le fuere imputable”.

Ja la sentència de la Sala 1a del Tribunal Su-
prem, de 16 de maig de 1996, declarà que “el 

artículo 20 de la LCS, de contenido complejo y 
generador de jurisprudencia variada, admite que 
las aseguradoras retrasen el pago más de tres 
meses desde el siniestro, cuando exista una cau
sa justificada, concepto este indeterminado que 
exige la adaptación a cada caso concreto”.

Per la seva part, la sentència d’aquest mateix 
Tribunal, de data 1 de febrer de 2011, ponent 
Juan Antonio Xiol Ríos, ens dóna tot un seguit 
d’apreciacions quan afirma:

“A la hora de determinar qué ha de enten
derse por causa justificada ... esta Sala ha 
seguido una línea interpretativa caracteri
zada por un creciente rigor con las asegura
doras, lo que ha llevado a excluir su apre
ciación cuando carece de justificación la 
oposición al pago frente a la reclamación del 
asegurado o perjudicado aunque se formu
le en un proceso judicial, pues la razón del 
mandato legal radica en evitar el perjuicio 
que para aquellos deriva del retraso en el 
abono de la indemnización y en impedir que 
se utilice el proceso como instrumento falaz 
para dificultar o retrasar el cumplimiento de 
la expresada obligación, sin que lo expuesto 
impida que la aseguradora pueda obtener de 
forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, 
que, de prosperar su oposición, conllevará la 
devolución de la cantidad satisfecha o previ
amente consignada, por ser total o parcial
mente indebida”.

“En aplicación de esta doctrina, la Sala ha 
valorado como justificada la oposición de la 
aseguradora que aboca al asegurado o per
judicado a un proceso cuando la resolución 
judicial se torna en imprescindible para des
pejar las dudas existentes en torno a la rea
lidad del siniestro o su cobertura, en cuanto 
hechos determinantes del nacimiento de su 
obligación, si bien la jurisprudencia más re
ciente es incluso aún más restrictiva y niega 
que la discusión judicial en torno a la cober
tura pueda esgrimirse como causa justifica
da del incumplimiento de la aseguradora”.

En todo, viene siendo criterio constante en la 
jurisprudencia no considerar causa justifica
da para no abonar la indemnización el hecho 
de acudir al proceso para dilucidar la discre
pancia suscitada por las partes en cuanto a 
la culpa, ya sea por negarla completamente 
o por disentir del grado de responsabilidad 
atribuido al demandado en supuestos de 

posible concurrencia causal de conductas 
culposas, del mismo modo que no merece 
tampoco para la doctrina la consideración 
de causa justificada la discrepancia en torno 
a la cuantía de la indemnización cuando se 
ha visto favorecida por desatender la propia 
aseguradora su deber de emplear la mayor 
diligencia en la rápida tasación del daño 
causado, a fin de facilitar que el asegurado 
obtenga una pronta reparación de lo que 
se considere debido, sin perjuicio de que la 
aseguradora se defienda y de que, de pros
perar su oposición, tenga derecho a la resti
tución de lo abonado”.

És a dir, s’hauran d’aplicar els interessos de de-
mora encara que l’assegurador hagi acudit als 

tribunals perquè es dictamini si existeix sinistre 
o el grau de culpa de les parts implicades.

Únicament es considerarà causa justificada 
quan acudir als tribunals es faci imprescindible 
per esbrinar si ha existit sinistre i si, per tant, hi 
ha cobertura al contracte d’assegurança.

Per evitar aquesta imposició d’interessos, l’as-
segurador haurà d’abonar a l’assegurat o al per-
judicat la quantitat que consideri que correspon 
a l’import mínim del sinistre o bé consignar da-
vant el jutjat aquesta quantitat.
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Més d’una vegada, tant en les consultes fetes 
a l’assessoria tècnica com en les xerrades, 
ha sortit el tema dels danys ocasionats pels 
senglars arran de col·lisions amb vehicles que 
circulen quan aquests animals travessen una 
carretera.

Fins ara, aquests fets es regien per la Disposi-
ció addicional 9a de la Llei 17/2005, que modifi-
cava el text articulat de la Llei sobre trànsit, cir-
culació de vehicles de motor i seguretat viària.

En l’actualitat aquesta norma ha canviat, ja 
que el 8 d’abril passat es publicà al BOE la Llei 
6/2014 per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, que ha modificat, 
entre altres preceptes, l’esmentada Disposició 
addicional novena, que fa referència a la res-
ponsabilitat en accidents de trànsit per atrope-
llaments d’espècies cinegètiques.

El redactat ha quedat així:

“En accidentes de tráfico ocasionados 
por atropello de especies cinegéticas en 
las vías públicas será responsable de los 
daños a personas o bienes el conductor 
del vehículo, sin que pueda reclamarse 
por el valor de los animales que irrumpan 
en aquéllas”.

El redactat anterior assenyalava que existia 
aquesta responsabilitat del conductor “cuando 
se le pueda imputar incumplimiento de las nor
mas de circulación”.
Per tant, ara serà sempre responsable el con-
ductor, encara que respecti totes les normes de 
la circulació.

El segon paràgraf d’aquesta disposició addicio-
nal ens diu que:

“No obstante, será responsable de los 
daños a personas o bienes el titular del 
aprovechamiento cinegético o, en su de-
fecto, el propietario del terreno, cuando el 
accidente de tráfico sea consecuencia di-
recta de una acción de caza colectiva de 
una especie de caza mayor llevada a cabo 
el mismo día o que haya concluido doce 
horas antes de aquél”.

El redactat anterior ens deia que “los daños 
personales y patrimoniales en estos siniestros, 
sólo serán exigibles a los titulares de aprovec
hamientos cinegéticos o, en su defecto, a los 
propietarios de los terrenos, cuando el acci
dente sea consecuencia directa de la acción de 
cazar o de una falta de diligencia en la conser
vación del terreno acotado”.

Aquest redactat donava moltes opcions d’evi-
tar la responsabilitat als propietaris d’un vedat. 
Així ho recollia, per exemple, la sentència de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, 166/2012 
de 10 de abril de 2012, quan afirmava que:

“1.º Ante todo, para declarar responsable 
al titular del aprovechamiento cinegético 
es preciso que la parte actora acredite de 
manera cumplida el lugar de procedencia 
del animal causante del siniestro advirti
endo que para determinar esa procedencia 
no basta simplemente su presencia más 
o menos circunstancial en una finca con
creta, ya que “se hace precisa una cierta 
conexión entre la presencia del animal y el 
aprovechamiento”.

Nova Llei de trànsit

2.º Está descartado que el accidente en
juiciado sea consecuencia directa de la 
acción de cazar entendida ésta en base al 
art. 2 de la Ley de Caza... Por el lugar don
de sucede el atropello, en una vía pública 
y por la hora (noche cerrada), concluimos 
que no había ningún cazador acechando al 
jabalí de tal modo que en su huida hubiera 
irrumpido en la calzada y que comportaría 
el nacimiento de una responsabilidad obje
tiva para el titular del coto de procedencia.

En la actual regulación legal, la sola titu
laridad de un coto de caza y la salida de él 
de un animal salvaje que por tanto no es 
propiedad de la Societat de caçadors no 
es fuente de obligación frente a terceros, 
es preciso algo más. Es ineludible imputar 
una dejadez en la conservación del área.

Per evitar el problema temporal que represen-
tava haver de conèixer el moment exacte en 
què s’ha realitzat la cacera, ara s’amplia l’es-
pai de temps en el qual s’ha efectuat l’acció 
de caçar, però s’obliga que aquesta acció sigui 
col·lectiva, no únicament d’una sola persona.

També desapareix la responsabilitat per manca 
de conservació del terreny on es troba el vedat.

Finalment, el tercer i últim paràgraf de la dispo-
sició queda redactat d’aquesta manera:

“También podrá ser responsable el titular 
de la vía pública en la que se produzca el 
accidente como consecuencia de no ha-
ber reparado la valla de cerramiento en 
plazo, en su caso, o por no disponer de la 
señalización específica de animales suel-
tos en tramos con alta accidentalidad por 
colisión de vehículos con los mismos”.

El redactat anterior ens deia que “también po
drá ser responsable el titular de la vía pública 
en la que se produce el accidente como con
secuencia de su responsabilidad en el estado 
de conservación de la misma y en su señaliza
ción”.

Aquest redactat era poc concret i deixava molt 
d’espai a la interpretació dels jutges. Ara úni-
cament existirà responsabilitat del titular de la 
via quan aquesta hagi de tenir tanques de pro-
tecció i aquestes tanques estiguin malmeses i 
no s’hagin reparat.

 El nou redactat recull la doctrina del Tribu-
nal Suprem. Podem prendre com a exemple la 
sentència 350/2002, ponent Clemente Auger 
Liñan, que en el cas d’una col·lisió d’un vehicle 
amb uns cavalls en una autovia sense tanques, 
ens deia “que el hecho de no haberse construi
do dichas vallas con anterioridad a la apertura 
de la vía pública comportó un riesgo; que el ac
cidente dañoso no hubiera sucedido de haberse 
llevado a cabo la totalidad de los trabajos acce
sorios antes de su entrada en funcionamiento”.

Pel que fa a la senyalització, només s’haurà de 
col·locar quan el tram de via sigui d’alta sinis-
tralitat per xocs de vehicles amb animals. A la 
resta de trams no cal col·locar cap senyal.

Aquí es presenta una nova ambigüitat, què 
considera el legislador “alta accidentalitat”? 
Una col·lisió no serà mai alta sinistralitat, però 
dues? O caldrà que se n’hagin produït més de 
cinc?

En conclusió, amb la nova normativa el con-
ductor del vehicle serà sempre responsable, 
excepte en el cas que es produeixi la irrupció 
de l’animal durant una acció de caça o si l’Ad-
ministració encarregada del manteniment de la 
via no n’ha reparat el tancament o no ha senya-
litzat el perill que ocasiona la possible presèn-
cia d’animals en llibertat.

En la pràctica, els conductors que pateixin un 
accident per aquesta causa, encara que no in-
compleixin cap norma de circulació, no rebran 
cap indemnització si resulten ferits. I, a més 
a més, seran també responsables davant dels 
ocupants del seu vehicle que resultin lesionats 
o morts.
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El passat 24 de juliol es publicà al BOE la Llei 
14/2014 de navegació marítima.

Aquesta llei, entre molts altres aspectes, conté 
una sèrie de disposicions comunes als diferents 
tipus d’assegurança marítima que, cal recordar, 
fins ara quedaven regulades pel Codi de Comerç 
espanyol que data del 1885 i que contenia perles 
com que “el asegurado comunicará al asegura
dor por el primer correo siguiente al en que él 
las recibiere, y por telégrafo, si lo hubiere, las 
noticias referentes al curso de la navegación del 
buque asegurado”.

O emparar el “fuego por combustión espontánea 
en las carboneras de los buques de vapor”.

La necessitat de posar al dia la regulació del 
contracte d’assegurança marítim queda, doncs, 
més que demostrat.

Tres apartats són interessants per a l’assegu-
rança en aquesta llei: la regulació del contracte 
d’assegurança marítim, la definició de disposici-
ons especials per a alguns tipus d’assegurances 
i la regulació de la responsabilitat per contami-
nació, així com la fixació de límits per a les res-
ponsabilitats en general.

En aquest butlletí parlarem de la regulació del 
contracte d’assegurança marítima, i deixarem 
per a propers butlletins la resta de temes.

D’entrada, l’article 406 ja ens avisa que “en lo no 
previsto en esta ley, será de aplicación la Ley de 
Contrato de Seguro” i s’ho pren tan al peu de la 
lletra que en molts casos es limita a transcriure 
els preceptes de la Llei 50/1980.

Dit això, entrem a veure com queda regulat el 
contracte d’assegurança marítim en la nova llei.

1. Objecte de l’assegurança:

a)   Els vaixells, embarcacions i artefactes 
navals, inclòs en construcció o desballes-
tament, i queden compreses les parts que 
l’integren, les pertinences i els accessoris.

b)   El noli (flete), que compren:

- el preu pel transport de mercaderies o 
passatgers, tant en curs de realització com 
esperat

- el benefici que es deriva per al transportis-
ta de les seves pròpies mercaderies

- el valor assegurable ve donat pel seu im-
port brut.

c)   El carregament.

d)   La responsabilitat civil derivada de l’exerci-
ci de la navegació.

e)   Qualssevol interessos patrimonials legítims 
que estiguin exposats als riscos de la nave-
gació marítima.

2. Riscos emparats i exclusions:

En els termes fixats al contracte, s’indemnitzaran 
els danys conseqüència dels riscos de la navega-
ció, amb les exclusions següents:

a)   La guerra, declarada o no, civil o interna-
cional, el bloqueig i les detencions que en 
resultin.

b)   La captura, l’embargament o la detenció per 
ordre d’alguna autoritat nacional o estran-
gera.

Nova Llei de navegació  
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c)   La pirateria, el motí, el terrorisme i les situ-
acions d’alteració de l’ordre públic.

d)   Les vagues i els tancaments patronals.

e)   Les explosions atòmiques o nuclears, les ra-
diacions i les contaminacions radioactives.

f)   El dol de l’assegurat, sense que valgui cap 
pacte en contrari.

g)   Culpa greu de l’assegurat. En aquest cas, 
si les parts acorden el contrari, quedarà al-
menys un deu per cent del dany a càrrec de 
l’assegurat. Aquest mínim del deu per cent 
és indisponible per a les parts.

h)  Danys ocasionats amb dol o culpa greu pels 
dependents de l’assegurat que exerceixin 
en terra funcions de gerència o direcció de 
les quals depengui l’estat de conservació o 
de manteniment de l’objecte assegurat. En 
canvi, l’assegurador respondrà dels sinis-
tres causats per dol o culpa de la resta de 
dependents de l’assegurat.

i)   Els danys que tinguin per causa el vici propi 
o la naturalesa intrínseca de l’objecte asse-
gurat i els que tinguin per causa el desgast 
i ús natural.

j)   Els perjudicis derivats del sinistre: retards, 
endarreriments, paralitzacions, pèrdues de 
mercat, diferències de canvi, lucre cessant, 
etc.

k)   Els danys i perjudicis ocasionats per l’objecte 
assegurat a persones, excepte si queda em-
parada per l’assegurança la responsabilitat.

3. Assegurança múltiple i coassegurança:

La Llei diferencia l’assegurança múltiple de la 
coassegurança i obliga a accions diferents per 
als dos casos. En concret:

- Assegurança múltiple es produeix quan existei-
xen diferents contractes d’assegurança sobre el 
mateix risc i interès i durant idèntic període de 
temps, hagin estat concertats pel mateix prene-
dor o no. En aquest cas:

a)  L’assegurat no podrà percebre una quanti-
tat superior a l’import real del dany, i cada 
assegurador està obligat a indemnitzar el 
dany fins a l’import de la suma assegurada 
en la pòlissa respectiva.

b)  El prenedor de l’assegurança o l’assegurat 
haurà de comunicar a cada assegurador la 
resta d’assegurances que estipuli. Si per dol 
no es fes aquesta comunicació i en cas de 
sobreassegurança es produís el sinistre, els 
asseguradors no estaran obligats a pagar la 
indemnització. 

c)   L’assegurador que hagi indemnitzat tindrà 
acció contra la resta d’asseguradors per 
obligar-los a contribuir a la cobertura del 
sinistre en proporció als capitals assegurats 
per cada contracte.

d)  Si l’import total de les sumes assegurades 
superés notablement el valor de l’interès, 
qualsevol de les parts del contracte podrà 
exigir la reducció de la suma assegurada i 
de la prima, i l’assegurador haurà de resti-
tuir l’excés de les primes percebudes.

- Coassegurança es produeix quan mitjançant 
un o diversos contractes d’assegurança, referits 
al mateix interès, risc i temps, es produeix un 
repartiment de quotes determinades entre di-
ferents asseguradors, previ acord entre ells i el 
prenedor. En aquest cas:

a)  Cada assegurador està obligat al pagament 
de la indemnització en proporció a la quo-
ta respectiva, i qui ha pagat una quantitat 
superior a la que li correspon pot repetir 
contra la resta d’asseguradors. Es manté, 
en tot cas, el dret de repetició dels coasse-
guradors enfront de l’obridor en el supòsit 
d’abús de facultats.

b)  L’assegurador obridor estarà legitimat per 
portar la gestió del contracte i dels sinis-
tres, així com per efectuar les reclamacions 
contra tercers responsables del dany o fer 
front a les dels tercers perjudicats en les 
assegurances de responsabilitat civil, sense 
que aquesta actuació suposi cap solidaritat 
entre els coasseguradors.

c)   Es considerarà obridor, si la pòlissa no ho 
designa expressament, el coassegurador 
que participi amb major quota en l’assegu-
rança.

4. Pagament de la prima:

1.  El prenedor de l’assegurança està obligat 
al pagament de la prima en les condicions 
estipulades a la pòlissa.
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2.  La manca de pagament permet a l’assegu-
rador resoldre el contracte o suspendre’n 
els efectes fins que s’aboni. La resolució o 
suspensió es produirà un mes després que 
el prenedor hagi estat requerit al pagament. 
Ara bé, si es tracta de la manca de pagament 
de la prima única, de la primera fracció de 
prima o de la primera de les primes periòdi-
ques, l’assegurador no respon dels sinistres 
produïts abans del pagament, encara que no 
hi hagi hagut requeriment de pagament.

3.  En les assegurances de mercaderies, quan l’as-
segurador hagi emès un certificat de cobertu-
ra, no podrà oposar la manca de pagament de 
la prima al comprador de les mercaderies de 
bona fe a qui s’hagi lliurat el certificat, sense 
que sigui vàlid cap pacte en contrari.

5. Transmissió de l’interès assegurat:

1.  En les assegurances de vaixells i artefactes 
navals, d’altres interessos de l’armador o 
navilier o de la seva responsabilitat, l’alie-
nació del vaixell o el canvi de titular en la 
seva gestió nàutica provoca l’extinció del 
contracte d’assegurança, tret que l’assegu-
rador hagi acceptat expressament per escrit 
la seva continuació.

2.  En l’assegurança de mercaderies, la trans-
missió de la seva propietat no ha de ser 
comunicada a l’assegurador, se subroga el 
comprador en el contracte d’assegurança.

6. Terminis per al pagament del sinistre:

1.  Es liquidarà dins el termini fixat a la pòlissa, 
que no podrà ser superior a un mes comptat 
des de:

a)  L’acceptació expressa o presumpta de 
l’abandonament o de la declaració judicial 
de la seva validesa.

b)  En el termini d’un mes comptat des que l’asse-
gurat aportà la prova del dany i de les seves 
causes, l’assegurador haurà d’acceptar el si-
nistre o manifestar que el refusa, tret que el 
procediment pericial requereixi un termini més 
ampli o que sigui necessària l’aportació d’ulte-
rior documentació per part de l’assegurat.

2.   Quinze dies des de la conformitat de l’asse-
gurat amb la liquidació per pagar la indem-
nització.

3.  Si existeix divergència entre l’assegurador 
i l’assegurat sobre la quantia de la indem-
nització, l’assegurat tindrà dret a cobrar en 
un termini de quinze dies la quantitat fixada 
per l’assegurador, i podrà efectuar la recla-
mació judicial de la resta de la indemnitza-
ció.

4.  Assegurador i assegurat poden pactar, 
abans o després del sinistre, que la liquida-
ció l’efectuï un liquidador d’avaries nome-
nat de mutu acord. La liquidació serà vincu-
lant per a ambdues parts, tret que alguna la 
impugni judicialment en el termini de trenta 
dies des de la seva notificació.

7. Abandonament:

L’assegurat podrà declarar que abandona els 
béns (vaixell o mercaderies) objecte de l’asse-
gurança si es compleixen els requisits que en el 
proper butlletí assenyalarem. De tota manera, 
s’han de complir les condicions següents:

a)  La declaració d’abandonament es farà 
per escrit a l’assegurador, caldrà indicar 
l’existència d’altres assegurances o drets 
reals constituïts sobre els béns objecte de 
l’abandonament. En cas de no fer-se, l’as-
segurador podrà suspendre el pagament de 
la indemnització fins a rebre la comunicació 
de l’assegurat.

b)  L’abandonament no podrà ser parcial ni 
condicionat i comprendrà la totalitat de les 
coses objecte de l’interès assegurat.

c)  S’entendrà produït l’abandonament si l’as-
segurador no el refusa dins el termini d’un 
mes a comptar des de la recepció de la de-
claració.

d)  L’abandonament acceptat per l’assegurador 
o declarat judicialment vàlid, transmet a 
l’assegurador la propietat de les coses as-
segurades. Podrà pactar-se a la pòlissa el 
dret de l’assegurador a renunciar a la trans-
missió de la propietat.

e)  L’acceptació de l’abandonament per l’asse-
gurador o la declaració judicial de la seva va-
lidesa, obliguen l’assegurador al pagament 
de l’import total de la suma assegurada.

8. Articles similars als que figuren a la Llei 
50/1980:

- Infraassegurança, sobreassegurança i regla 
proporcional (article 413).

- Obligació de lliurar la pòlissa o certificat provi-
sional de cobertura (article 421).

- Nul·litat de l’assegurança si no existia el risc o 
s’havia produït el sinistre (article 422). En aquest 
cas, però, si el contracte es formalitzà sobre bo-
nes o males notícies, només serà nul quan es 
demostri que el prenedor coneixia el sinistre o 
l’assegurador la cessació del risc.

- Obligació de declarar el risc i les seves modifi-
cacions posteriors (article 423).

- Resolució del contracte per l’assegurador en 
cas d’inexactitud i reticència en la declaració i 
aplicació de la “regla d’equitat” (article 424).

- Terminis per comunicar el sinistre i conseqüèn-
cies del retard a fer-ho (article 426).

- Deure d’evitar o minorar el dany (article 427).

- Obligació d’indemnitzar (article 429).

- Subrogació de l’assegurador (article 437, punt 5).

En propers butlletins continuarem repas-
sant aquesta llei.
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Al passat Butlletí vàrem comentar la part de la 
Llei 14/2014 de navegació marítima que fa refe-
rència a la regulació del contracte d’asseguran-
ça marítima.

En aquest comentarem el seguit de disposicions 
especials per a alguns tipus d’assegurances que hi 
apareixen, deixant per al proper la regulació de la 
responsabilitat per contaminació, així com la fixa-
ció de límits per a les responsabilitats en general.

Comencem per l’assegurança de vaixells, la 
qual, segons l’article 439 es pot contractar “ya 
sea para un viaje, ya sea para varios sucesivos, 
o bien para un tiempo determinado”.

Si es contracta per a viatge la responsabilitat de 
l’assegurador comença en el moment de rebre la 
càrrega a bord i acaba en finalitzar la descàrrega, 
i, com a màxim, transcorreguts quinze dies des de 
l’arribada al port de destinació (article 440).

Si el viatge es realitza en llast, la cobertura co-
mença en llevar l’àncora o desamarrar en el port 
de sortida i acaba quan el vaixell fondeja o amar-
ra en el port de destinació.

Si es contracta per temps, la cobertura comença a 
les zero hores del dia següent al de la formalització 
del contracte i acaba a les 24 hores de l’últim dia. Per 
a aquest càlcul s’haurà de tenir en compte l’horari 
vigent al lloc on es concertà el contracte (article 441).

Les garanties de la pòlissa han de cobrir la res-
ponsabilitat civil en cas d’abordatge a altres 
vaixells, i es pot també emparar el xoc contra 
plataformes fixes i altres objectes.

Es defineix abordatge com el xoc en el qual in-
tervinguin vaixells, embarcacions o artefactes 
navals, de què resultin danys per a algun d’ells o 
per a les persones o les coses (article 339).

També exigeix la Llei que l’armador mantingui el 
vaixell en condicions de navegabilitat.

Per la seva part, l’assegurador no es farà càrrec 
de vicis ocults i no podrà subrogar-se contra els 
membres de la tripulació, excepte en cas de dol, 
ni efectuar cap deducció de nou a vell.

Una vegada abonada la indemnització es pot re-
alitzar la reposició de capital, abonant l’assegu-
rat la prima corresponent.

Es dóna a l’assegurat la possibilitat d’exercir el 
dret a l’abandonament. Aquest dret es podrà 
exercir en cas de:

a) Pèrdua total del vaixell.

b) Inhabilitació definitiva per navegar o impos-
sibilitat de reparar el vaixell.

c) Si l’import de les reparacions equival al va-
lor de la suma assegurada de la pòlissa, su-
mant a l’import de les reparacions les con-
tribucions a l’avaria grossa o al salvament.

d) La pèrdua del vaixell per manca de notíci-
es en el termini de noranta dies comptats 
a partir del dia en què es varen rebre les 
últimes notícies.

La declaració d’abandonament haurà de presen-
tar-se dins el termini de noranta dies comptats 
des de la data del sinistre. En el cas de manca de 
notícies, aquest termini es comptarà a partir dels 
noranta dies necessaris per declarar la pèrdua 
del vaixell.

Passats aquests terminis, l’assegurat només po-
drà reclamar la indemnització mitjançant l’acció 
d’avaria.

Nova Llei de navegació  
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D’acord amb l’article 451, les primes de la pòlis-
sa seran exigibles:

- En l’assegurança per viatge des de l’inici 
del viatge.

- En l’assegurança per temps des que comen-
ça a córrer el termini fixat.

La prima es pot retornar sempre que el vaixell no 
hagi estat abandonat a l’assegurador o no s’hagi 
produït una pèrdua total coberta pel contracte.

Passem a continuació a l’assegurança de mer-
caderies, regulada pels articles 453 i següents.

Aquestes normes seran d’aplicació tant al trans-
port marítim com a les fases del transport fet per 
altres vies, sempre que siguin accessòries del 
viatge marítim.

El capital assegurat es fixarà sumant el valor de 
les mercaderies en origen amb el de les despe-
ses de transport i duana, i s’hi pot afegir també 
el benefici esperat.

Si aquest benefici esperat supera el deu per cent 
del valor en origen, haurà de declarar-se expres-
sament en la pòlissa o certificat.

En general, la cobertura s’inicia en el moment de 
deixar la mercaderia el terra per embarcar, finalitzant 
quan estigui a terra en el port de destinació, però 
també es pot contractar amb clàusula de “magatzem 
a magatzem” o similar. En aquest cas, la cobertura 
s’inicia en el moment en què les mercaderies deixen 
el magatzem d’origen i acaba quan arriben al magat-
zem de destinació determinat en la pòlissa.

L’assegurança es pot contractar per viatge o en pòlis-
sa flotant. En el primer cas, la cobertura comença a 
les zero hores del dia de la conclusió del contracte.

En el cas de pòlissa flotant, es presumeix l’obli-
gació de l’assegurat de declarar tots els embar-
caments definits en la pòlissa que faci durant la 
seva vigència, així com la cobertura automàtica 
d’aquestes expedicions per l’assegurador.

La pòlissa haurà d’expressar el capital màxim garantit 
per a cada expedició, així com el termini que té l’assegu-
rat per comunicar una expedició en curs. Aquest termini 
no haurà de ser inferior a 48 hores a comptar des del 
moment que l’assegurat va tenir notícia de l’expedició.

En cas d’incomplir el deure d’avís, l’assegurador 
queda alliberat de l’obligació de cobrir l’expedi-

ció, i manté el dret a reclamar la prima o primes 
corresponents, i pot, a més a més, procedir a re-
soldre el contracte.

Segons l’article 460 les mercaderies quedaran 
cobertes tot el viatge, incloent-hi transbord-
aments, operacions de càrrega i descàrrega en 
ports de trànsit o arribada i estada en moll o 
magatzem en aquests ports, i l’assegurat té el 
deure de comunicar aquestes circumstàncies a 
l’assegurador des del moment en què les cone-
gui i de pagar de la sobreprima que en cada cas 
pugui correspondre.

També quedaran coberts els canvis de viatge 
o ruta aliens a la voluntat de l’assegurat, i es 
manté el deure de comunicació i pagament de 
sobreprima.

L’assegurat podrà abandonar les mercaderies 
assegurades en els casos següents:

a) Pèrdua total de les mercaderies.

b) Quan el cost de l’avaria, més el condiciona-
ment i reexpedició a destinació de les mer-
caderies sigui igual al seu valor establert en 
la pòlissa.

A l’efecte d’aquest càlcul se sumarà l’import 
de les reparacions, les contribucions a càr-
rec de la mercaderia en l’avaria grossa o en 
el salvament.

Es considera que existeix un acte d’avaria gros-
sa quan, intencionadament i de forma rao-
nable, es causa un dany o despesa extraor-
dinari per a la salvació comuna dels béns 
compromesos en un viatge marítim, com a 
conseqüència d’estar tots ells amenaçats 
per un perill (article 347).

c) Pèrdua del vaixell portador.

d) Pèrdua o innavegabilitat sobrevinguda al vai-
xell durant el viatge, si les mercaderies no han 
pogut ser reexpedides a destinació en el ter-
mini de noranta dies o en el fixat a la pòlissa, 
comptat des de la pèrdua o la innavegabilitat.

Aquesta declaració d’abandonament l’haurà de 
fer l’assegurat dins els seixanta dies següents 
al de la producció de les circumstàncies abans 
esmentades. Transcorregut aquest termini, l’as-
segurat només podrà reclamar la indemnització 
mitjançant l’acció d’avaria (article 462).
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Després de comentar la part de la Llei 14/2014 de 
navegació marítima que fa referència a la regulació 
del contracte d’assegurança marítima i a les dis-
posicions especials per a alguns tipus d’assegu-
rances que hi apareixen, passem a la regulació de 
la responsabilitat en general i la de contaminació, 
en particular, així com la fixació de límits per a les 
responsabilitats en general.

L’article 463 ens informa que les normes que regu-
len aquestes assegurances de responsabilitat civil 
també s’apliquen a cobrir el naixement de determi-
nades obligacions d’indemnitzar tercers, incloses 
en les assegurances marítimes d’una altra classe.

Com en el cas de la Llei 50/1980, de contracte 
d’assegurança, l’obligació a indemnitzar per part 
de l’assegurador existeix des del moment en què 
sorgeix la responsabilitat de l’assegurat davant 
el tercer perjudicat.

També dóna acció directa del perjudicat contra 
l’assegurador per exigir-li el compliment de la seva 
obligació, i és invàlid qualsevol pacte contractual 
que vagi contra aquest article 465.

L’assegurador, de tota manera, podrà oposar al 
perjudicat les mateixes excepcions que corres-
pondrien a l’assegurat, i especialment, les limita-
cions quantitatives de responsabilitat que existis-
sin, d’acord amb la llei aplicable o el contracte del 
qual derivés la responsabilitat (article 467).

Igual que en la Llei de contracte d’assegurança, 
la suma assegurada serà el límit màxim del que 
hagi de respondre l’assegurador.
Passem ara a l’obligació d’assegurar-se.

D’entrada, l’article 78 ens diu que el vaixell hau-
rà de portar a bord, entre altres documents, els 
certificats d’assegurança.

Davant catàstrofes marítimes, com la del Pres
tige, la llei intenta carregar responsabilitats so-
bre alguns dels actors de la navegació marítima 
perquè, d’aquesta manera, es facin càrrec de les 
despeses derivades del sinistre.

Així, l’article 106 afirma que les societats de 
classificació hauran de respondre dels danys i 
perjudicis que es causin a qui les contracti, que 
siguin conseqüència de la manca de diligència en 
la inspecció del vaixell i en l’emissió del certificat.

Per la seva part, l’armador és responsable da-
vant de tercers de les accions i omissions del 
capità i la dotació del vaixell (article 149).

Quant al portador, és el responsable del dany o 
pèrdua de les mercaderies, així com del retard 
en el seu lliurament, mentre estiguin sota la 
seva custòdia (article 277).

Aquesta responsabilitat serà solidàriament as-
sumida tant per qui es compromet a realitzar el 
transport (comissionistes de transports, transita-
ris, qui es comprometi amb el carregador a rea-
litzar el transport i els noliejadors d’un vaixell), 
com per qui efectivament realitza el transport 
(l’armador).

La responsabilitat per pèrdua o dany a la mer-
caderia “estará limitada, salvo que en el conoci
miento de embarque se haya declarado el valor 
real de tales mercancías, a las cifras estableci
das en el Convenio Internacional para la Unifi
cación de Ciertas Reglas en Materia de Cono
cimientos de Embarque y los Protocolos que lo 
modifican de los que España sea Estado parte” 
(article 282).

Les accions per a la indemnització de pèrdues, 
avaries o retards soferts per les mercaderies 
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prescriuran en el termini d’un any a comptar des 
del seu lliurament al destinatari o des del dia en 
què haurien d’haver estat lliurades (article 286).

En el cas de transport de persones, el portador que 
ho faci en un vaixell de més de dotze passatgers 
estarà obligat a subscriure una assegurança obli-
gatòria de responsabilitat per la mort i les lesions 
corporals dels viatgers que transporti, amb un límit 
per a cada passatger i cada accident no inferior al 
que estableixin els convenis i les normes de la Unió 
Europea. Un reglament haurà de regular els detalls 
d’aquesta assegurança i del certificat que els vai-
xells hauran de portar obligatòriament a bord.

El perjudicat tindrà acció directa contra l’assegu-
rador fins al límit de la suma assegurada.

L’assegurador podrà oposar les mateixes excep-
cions que tindria el portador, d’acord amb l’arti-
cle 3 del Conveni Internacional relatiu al Trans-
port de Passatgers i els seus Equipatges per Mar 
i, en cas que així fos, el fet que l’accident va ser 
causat amb dol per l’assegurat (article 300).

Passem ara a veure com queda desenvolupat 
el tema de la responsabilitat civil derivada de 
danys per contaminació soferts a les costes i els 
espais marítims espanyols, causats per vaixells, 
embarcacions, artefactes navals i plataformes 
fixes, siguin on siguin (article 384).

Segons l’article 385, quedaran obligats a indem-
nitzar l’armador del vaixell o el titular de l’ús o 
explotació de l’artefacte naval o plataforma en el 
moment de produir-se el fet generador de la conta-
minació, i poden repetir contra els culpables del fet.

En cas que hi hagi estat involucrat més d’un vai-
xell, els seus armadors estaran solidàriament 
obligats a indemnitzar els danys, excepte en el 
cas que aquests danys es puguin atribuir amb 
caràcter exclusiu a un d’ells.

L’armador serà responsable dels danys per conta-
minació pel sol fet d’haver-se produït, excepte en 
el cas de força major, de negligència de qualsevol 
autoritat responsable del manteniment de llums o 
altres ajudes a la navegació o d’existència d’una 
acció o omissió intencionada d’un tercer.

És a dir, en el cas de danys per contaminació, ens 
trobem davant una responsabilitat civil objectiva.

L’exigència de responsabilitat es basarà en els 
principis de cautela i d’acció preventiva, en el 

principi de correcció dels atemptats al medi am-
bient i en el principi de qui contamina paga.

Si l’armador prova que els danys varen ser cau-
sats, en la seva totalitat o en una part, per una 
acció o omissió culposa o dolosa de la persona 
que els patí quedarà exonerat totalment o parci-
alment de la seva responsabilitat davant aquesta 
persona (article 387).

Seran indemnitzables les pèrdues o danys cau-
sats per la contaminació fora del vaixell, així 
com el cost de les mesures raonablement adop-
tades per qualsevol persona després de succeir 
el sinistre, amb l’objectiu de prevenir o minimit-
zar els danys (article 388).

Serà obligatòria l’assegurança de responsabili-
tat civil per danys per contaminació de les cos-
tes i aigües navegables. Les seves condicions i 
la cobertura mínima es determinaran reglamen-
tàriament.
Els perjudicats per danys per contaminació tin-
dran acció directa contra l’assegurador de la 
responsabilitat civil fins al límit de la suma as-
segurada.

L’assegurador podrà oposar les mateixes excep-
cions que correspondrien a l’armador i, a més a 
més, la del fet que la contaminació fou deguda 
a un acte intencional d’aquest armador (article 
389).

Es prohibirà la navegació dels vaixells o em-
barcacions i l’activitat dels artefactes navals o 
plataformes fixes que no tinguin la cobertura 
d’assegurança obligatòria.

També es denegarà l’entrada o sortida dels ports 
nacionals, i dels ancoratges o terminals situats 
en aigües interiors marítimes o mar territorial, 
als vaixells, embarcacions o artefactes estran-
gers que no tinguin aquesta cobertura (article 
390).

No quedaran compresos dins les garanties per 
contaminació els danys causats per substàncies 
radioactives o nuclears, que es regularan per les 
seves disposicions específiques.

Hem fet una ullada ràpida a aquesta nova Llei 
de navegació marítima, però la norma és molt 
àmplia, per la qual cosa el meu consell és que 
qui estigui treballant l’assegurança de transport 
marítim, l’estudiï amb deteniment i estigui pen-
dent del seu desenvolupament reglamentari.
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En més d’una ocasió se’ns ha demanat com a as-
sessoria tècnica del nostre col·legi que es fes la va-
loració de la cartera d’assegurances d’un mediador.

D’entrada, cal dir que es pot valorar única-
ment la cartera dels corredors o corredories 
d’assegurances, ja que d’acord amb el punt 1 
de l’article 11è de la Llei 26/2006, de 17 de 
juliol, de mediació d’assegurances i reasse-
gurances privades “los agentes de seguros 
no podrán promover el cambio de entidad 
aseguradora en todo o en parte de la car·
tera de los contratos de seguros que se 
hayan celebrado con su mediación. Tam·
poco podrán llevar a cabo, sin consen·
timiento de dicha entidad aseguradora, 
actos de disposición sobre su posición 
mediadora en dicha cartera”.

És a dir, la valoració de la cartera d’un agent 
o agència d’assegurances està en mans de 
les entitats asseguradores que representi 
(una o diverses segons sigui agent exclusiu 
o vinculat) i, com a mínim, ha de ser el que 
marca l’article 28 de la Llei 12/1992, de 27 
de maig, sobre contracte d’agència, que as-
senyala que la indemnització per clientela 
“no podrá exceder, en ningún caso, del 
importe medio anual de las remuneraci·
ones percibidas por el agente durante 
los últimos cinco años o, durante todo el 
período de duración del contrato, si éste 
fuese inferior”.

Feta aquesta consideració, intentarem explicar 
les bases sobre les quals es fonamenta la valo-
ració d’una cartera d’assegurances.

D’entrada hem de dir que el valor real d’una 
cartera el podem obtenir d’un d’aquests dos 
valors comptables:

- la facturació anyal del corredor o la corre-
doria, o les despeses necessàries per a l’obten-
ció/conservació d’aquesta cartera

El valor més alt dels dos serà el valor real de 
la cartera, recordant, però, que si les despeses 
són superiors a la facturació per comissions, 
l’empresa és inviable i haurà de tancar en un 
termini més o menys llarg.

Ara bé, aquest valor real no és el que ens inte-
ressa conèixer, sinó quin és l’import que s’hau-
ria de pagar o cobrar en cas de compra o venda 
d’aquesta cartera.

En primer lloc podem dir que el valor que po-
dem obtenir d’una cartera es correspon a l’ano-
menat “fons de comerç” d’una empresa.

El fons de comerç el podem definir com el 
conjunt d’elements intangibles o immaterials 
de l’empresa que signifiquin un valor per a 
ella. El composen, entre d’altres, la localitza-
ció, el nom (més o menys conegut), la clien-
tela, etc.

En cap cas aquest fons tindrà un valor compta-
ble mentre l’empresa estigui activa i, per tant, 
no podrà figurar en el seu balanç.

Valorar aquest fons i, en conseqüència, una 
cartera d’assegurances, tindrà sempre, pel que 
hem vist, un alt component subjectiu ja que de-
pèn, per a la major part del seu valor, de parà-
metres immaterials.

Passem a veure quins són aquests paràmetres.

En primer lloc cal insistir en el fet que el valor 
de la cartera d’un mediador no depèn de les pri-
mes que recapti sinó de la seva facturació, és 

Valor de la cartera
d’assegurances

a dir, de les comissions que cobra, i aquest és 
l’únic paràmetre objectivament quantificable.
 
És cert que, durant molt de temps, s’ha assi-
milat valor de cartera a primes intermediades. 
Aquesta forma de pensar deriva del temps en 
què les primes i comissions venien regulades 
pel Sindicato Nacional del Seguro i, per tant, a 
un mateix import de primes recaptades corres-
ponien unes mateixes comissions, o sigui, una 
mateixa facturació.

Avui en dia això ja no és així i per a un mateix 
ram o producte assegurador existeixen infinitat 
de primes diferents i de comissions, tant en 
percentatge com en valor absolut, també dife-
rents.

A més a més, cal afegir que una part dels in-
gressos dels corredors i corredories poden no 
ser comissions, ja que la Llei de mediació per-
met a aquests professionals la facturació direc-
ta al client.

Així doncs, la informació quantitativa neces-
sària per a la valoració vindrà donada per la 
distribució de les comissions de la cartera per 
rams i el nombre de pòlisses, també per ram, 
ja que no serà el mateix un import de comissió 
dividit entre poques pòlisses que entre un nom-
bre important.

En el primer cas, la pèrdua d’una sola pòlissa 
pot representar una minva important d’ingres-
sos, mentre que en el segon cas potser ni es 
notaria.

A aquestes comissions caldrà afegir la possible 
facturació del corredor o corredoria, i fer cons-
tar si es podria continuar realitzant en el futur.

I aquesta és l’única informació indubtablement 
quantificable, a partir d’aquí entrem en el ter-
reny de la quantificació subjectiva.

Atès que és el resultat d’uns paràmetres subjec-
tius que ens porten a una previsió de futur, el 
valor apareixerà sempre com una forquilla, entre 
un import màxim i un de mínim.

Perquè aquesta forquilla sigui tan estreta com 
sigui possible, cal tenir la màxima informació i, 
per tant, és imprescindible conèixer els parà-
metres següents:

1. Evolució de la cartera en els darrers 4 

o 5 anys. Si la cartera ha anat minvant, la 
seva possibilitat de pervivència en el futur 
serà menor. 

2. Perspectives dels rams en funció de les 
previsions d’evolució del mercat assegura-
dor. Si la cartera està basada en rams amb 
poc futur, el seu valor serà inferior.

3. Nombre de clients i ràtio de pòlisses 
per client. Ja hem comentat la importàn-
cia de tenir una cartera diversificada entre 
molts clients.

4. Implantació, o sigui, la distribució ge-
ogràfica. Una cartera molt extensa geogrà-
ficament pot ser més difícil de controlar que 
una de situada en una localitat i els seus 
voltants.

5. Fidelitat. No és el mateix una cartera 
que depengui exclusivament del mediador 
que una que tingui molts auxiliars externs.

6. Forma de pagament dels rebuts. Com 
més impersonal sigui el cobrament (bancari, 
per l’assegurador, etc.), més difícil serà que 
es produeixin baixes en canviar de media-
dor.

7. Terminis de pagament en cas de venda. 
Com més llarg sigui el termini de pagament 
d’una cartera, més alt és l’import.

8. Implicació del venedor en la conser-
vació de la cartera. Com més s’impliqui el 
venedor, més difícil serà que els clients can-
viïn de mediador i, en conseqüència, més alt 
serà el valor d’aquesta cartera.

9. Penalitzacions per caiguda de cartera. 
Si existeixen penalitzacions, el valor aug-
menta, però s’ha d’anar en compte que el 
comprador no se n’aprofiti i acabi rebaixant 
sense raó l’import a pagar.

Per acabar, cal recordar que la valoració d’una 
cartera és sempre un intent de projecció cap 
al futur d’uns paràmetres actuals i que aquesta 
projecció està sotmesa a multitud d’incerteses.

S’ha de prendre, doncs, com el que és, una eina 
sobre la qual basar la negociació en cas de 
compra o venda d’una cartera.
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Amb diferència de pocs dies s’han publicat dues 
lleis que, a part de les seves pròpies disposici-
ons, han modificat de forma important la vella 
Llei 50/1980, de contracte d’assegurança.

Començarem parlant de la que més modificaci-
ons ha introduït, o sigui, la Llei 20/2015, de 14 
de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de 
les entitats asseguradores i reasseguradores, 
que entrarà en vigor el primer de gener de 2016.

En concret, la seva disposició final primera mo-
difica els articles de la Llei 50/1980 següents:

1.- L’apartat 3 de l’article vuitè.

Ha quedat redactat així:

“Naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, 
de forma clara y comprensible, las garantías y 
coberturas otorgadas en el contrato, así como 
respecto a cada una de ellas, las exclusiones 
y limitaciones que les afecten destacadas ti
pográficamente”.

La redacció actual únicament parlava que havia 
de contenir únicament la “naturaleza del riesgo 
cubierto”.

És a dir, ara no tan sols apareixerà esmentat el 
risc emparat de forma simple, sinó que aquesta 
descripció haurà de ser clara i entenedora per al 
prenedor de l’assegurança.

Al mateix temps, obliga a distingir “tipogràfica-
ment” (generalment en negreta) no tan sols les 
clàusules limitadores dels drets de l’assegurat, 
sinó també les exclusions que afectin les cober-
tures.

2.- L’article onzè.

Canvia la totalitat de l’article, que queda 
redactat en la forma següent:

“1. El tomador del seguro o el asegurado 
deberán durante la vigencia del contrato comu
nicar al asegurador, tan pronto como le sea po
sible, la alteración de los factores y las circuns
tancias declaradas en el cuestionario previsto 
en el artículo anterior que agraven el riesgo 
y sean de tal naturaleza que si hubieran sido 
conocidas por éste en el momento de la per
fección del contrato no lo habría celebrado o lo 
habría concluido en condiciones más gravosas.

2. En los seguros de personas el tomador o el 
asegurado no tienen obligación de comunicar 
la variación de las circunstancias relativas al 
estado de salud del asegurado, que en ningún 
caso se considerarán agravación del riesgo”.

Fins ara, aquest article només constava d’un sol 
paràgraf, molt similar al nou punt 1.

L’afegit del punt 2 ve a regular una font de dis-
cussions i possibles refusos de sinistres per part 
de les entitats asseguradores, que havien arribat 
a entendre que una modificació en l’estat de sa-
lut de l’assegurat era un agreujament del risc i, 
per tant, havia de ser declarat.

La llei deixa clar, a partir d’ara, que no és així i 
que no s’han de declarar les possibles modifica-
cions en l’estat de salut de l’assegurat.

3.- L’article vint-i-dos.

Es modifica també enterament, i queda així:

“1. La duración del contrato será determina
da en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo 
superior a diez años. Sin embargo, podrá es

Importants modificacions a 
la Llei 50/1980, de contracte 
d’assegurança

tablecerse que se prorrogue una o más veces 
por un período no superior a un año cada vez.

2. Las partes pueden oponerse a la prórroga 
del contrato mediante una notificación escrita 
a la otra parte, efectuada con un plazo de, al 
menos, un mes de anticipación a la conclusión 
del período del seguro en curso cuando quien 
se oponga a la prórroga sea el tomador, y de 
dos meses cuando sea el asegurador.

3. El asegurador deberá comunicar al toma
dor, al menos con dos meses de antelación a 
la conclusión del período en curso, cualquier 
modificación del contrato de seguro.

4. Las condiciones y plazos de la oposición a 
la prórroga de cada parte, o su inoponibilidad, 
deberán destacarse en la póliza.

5. Lo dispuesto en los apartados precedentes 
no será de aplicación en cuanto sea incom
patible con la regulación del seguro sobre la 
vida”.

La nova redacció d’aquest article ha estat una 
reivindicació del sector des de fa molt temps. El 
termini de dos mesos per oposar-se a la renova-
ció automàtica era extremadament llarg i porta-
va l’aparició de problemes quan el prenedor en 
feia ús fora de temps.

Ara bé, cal recordar que aquest dret d’oposició 
és bilateral, tant ho pot exercitar l’assegurador 
com el prenedor de l’assegurança i per això, al 
seu moment, el legislador va donar un termini de 
preavís tan llarg.

Efectivament, si qui havia exercit el dret d’opo-
sició era l’assegurador, el prenedor gaudia de 
temps suficient per trobar una nova cobertura 
amb un altre assegurador.

Amb el nou redactat es manté aquesta part fa-
vorable al prenedor de l’assegurança i, alhora, 
es redueix el temps perquè pugui fer l’oposició 
a pròrroga.

Un altre focus de problemes el teníem a saber si 
l’assegurador havia de comunicar modificacions 
al contracte, com la variació en la prima, al pre-
nedor de l’assegurança.

Amb el nou redactat queda clar que ho ha de fer 
i que té un termini de dos mesos abans del final 
de període d’assegurança per fer-ho.

Les condicions i els terminis per oposar-se a la 
pròrroga hauran de destacar-se a la pòlissa d’as-
segurança.

S’afegeix una nova secció, la cinquena, dedica-
da a les assegurances de decessos i de depen-
dència, que consta de tres articles nous, el 106 
bis., el 106 ter. I el 106 quater.

En principi, l’assegurança de decessos no és 
més que una assegurança de vida sencera, per 
la qual cosa, únicament es regula:

- que el servei funerari l’haurà de donar l’as-
segurador,

- que s’ha de fer quan no es pot donar aquest 
servei funerari o sobra capital perquè el seu 
valor és inferior a la suma assegurada. En 
ambdós casos, l’assegurador haurà d’abonar 
als hereus les quantitats no pagades.

Quant a l’assegurança de dependència, queda 
regulada la prestació que haurà de donar l’asse-
gurador, que serà una d’aquestes:

001) Abonar a l’assegurat el capital o la 
renda convinguda.

002) Reemborsar a l’assegurat les despe-
ses derivades de l’assistència.

003) Garantir a l’assegurat la prestació dels 
serveis d’assistència, i l’assegurador ha de 
posar a disposició de l’assegurat aquests 
serveis i assumir-ne directament el cost.

Deixa clar, també, que l’oposició a la pròrroga 
del contracte tan sols podrà ser exercida pel pre-
nedor.

És una llàstima que el legislador hagi perdut 
l’ocasió d’ampliar el contingut d’aquesta prohi-
bició a l’assegurança de salut, ja que, no fent-
ho, continua donant a l’assegurador la facultat 
d’anul·lar els contractes que consideri antieco-
nòmics.

Finalment, en aquesta secció s’assenyala que en 
les assegurances d’assistència sanitària, depen-
dència i de decessos, existirà per als assegurats, 
la llibertat d’elecció del prestador del servei.

En aquests casos l’entitat asseguradora haurà 
de posar a disposició de l’assegurat, de forma 
fàcilment accessible, una relació de prestadors 



244 | | 245

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

de serveis que garanteixi una efectiva llibertat 
d’elecció, excepte en aquells contractes en què 
expressament es prevegi un únic prestador.

A part d’aquesta llei d’ordenació, supervisió i 
solvència de les entitats asseguradores i reas-
seguradores, la Llei 15/2015, de la jurisdicció 
voluntària, que entrà en vigor el passat 23 de 
juliol, modifica l’article 38 de la Llei de contracte 
d’assegurança, el sisè paràgraf del qual queda 
redactat així:

“Cuando no haya acuerdo entre los peritos, 
ambas partes designarán un tercer perito 
de conformidad. De no existir esta, se podrá 
promover expediente en la forma prevista en 
la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la le
gislación notarial. En estos casos, el dictamen 
pericial se emitirá en el plazo señalado por las 
partes o, en su defecto, en el de treinta días 
a partir de la aceptación de su nombramiento 
por el perito tercero”.

Recordem que la redacció anterior deia que

“Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, 
ambas partes designarán un tercer Perito de 
conformidad, y de no existir ésta, la designa
ción se hará por el Juez de Primera Instancia 

del lugar en que se hallaren los bienes, en 
acto de jurisdicción voluntaria y por los trámi
tes previstos para la insaculación de Peritos 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso 
el dictamen pericial se emitirá en el plazo 
señalado por las partes o, en su defecto, en el 
de treinta días, a partir de la aceptación de su 
nombramiento por el Perito tercero”.

És a dir, tenint en compte que l’article 137 de 
la Llei 15/2015 ens diu que, per al nomenament 
de perits:

1. “Será competente para el conocimiento de 
este expediente el Juzgado de lo Mercantil 
del lugar del domicilio del asegurado.
2. Podrán promover este expediente cualquie
ra de las partes del contrato de seguro o am
bas conjuntamente.
3. En la tramitación de este expediente no 
será preceptiva la intervención de Abogado y 
Procurador”, 

Ens trobem que la potestat de nomenar terceri-
es, en cas de la no conformitat entre els perits, 
passa de la jurisdicció civil a la mercantil, molt 
més lenta, la qual cosa obligarà els perits de part 
a posar-se sempre d’acord.
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A l’anterior butlletí vàrem comentar les impor-
tants modificacions de la vella Llei 50/1980, de 
contracte d’assegurança, la majoria de les quals 
entraran en vigor el proper primer de gener.

Aquesta vegada volem parlar de les modifica-
cions introduïdes per la Llei 20/2015, de 14 de 
juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores, que 
entraran en vigor també el primer de gener de 
2016.

La Disposició final desena modifica els articles 
de la Llei 26/2006 següents:

1.- L’article sisè.
L’apartat primer ha quedat redactat així:
“Los mediadores de seguros ofrecerán informa
ción veraz y suficiente en la promoción, oferta 
y suscripción de los contratos de seguro y, en 
general, en toda su actividad de asesoramiento, 
todo ello en los términos que se establezca por 
el Ministro de Economía y Competitividad”.

S’ha afegit que aquesta informació s’haurà 
d’adaptar al que assenyali el Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat. Com que de moment no ha 
assenyalat res, quedem, com sempre, en un buit 
legal.

2.- L’article vuitè.
Canvia la totalitat de l’article, que queda 
redactat de la forma següent:
“1. Los mediadores de seguros podrán celebrar 
contratos mercantiles con colaboradores exter
nos que colaboren con ellos en la distribución 
de productos de seguros actuando por cuenta de 
dichos mediadores bajo su responsabilidad y di
rección, en los términos que las partes acuerden 
libremente.

La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones establecerá las líneas generales y 
los principios básicos que habrán de cumplir los 
programas de formación de los colaboradores en 
cuanto a su contenido, organización y ejecución.
2. Los colaboradores externos no tendrán la con
dición de mediadores de seguros, y desarrollarán 
su actividad bajo la dirección, responsabilidad y 
régimen de capacidad financiera del mediador 
de seguros para el que actúen.

Los colaboradores deberán identificarse como 
tales e indicar también la identidad del mediador 
por cuenta del que actúen. En virtud del contrato 
mercantil con éste, la información que deberán 
proporcionar al tomador de seguros será toda o 
parte de la establecida en el artículo 42, sin que 
en ningún caso el tomador deje de recibir esa 
información completa.

3. Los mediadores de seguros llevarán un libro 
registro en el que anotarán los datos personales 
identificativos de los colaboradores externos, 
con indicación de la fecha de alta y, en su caso, 
la de baja, que quedará sometido al control de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pen
siones.

4. Un colaborador externo de un mediador de 
seguros, persona física o jurídica, no podrá 
colaborar con otros mediadores de seguros de 
distinta clase a la de aquél que le contrató en 
primer lugar. Además, si es colaborador externo 
de un agente exclusivo, sólo podrá colaborar con 
otros agentes exclusivos de la misma entidad 
aseguradora”.

En primer lloc ens trobem que s’ha canviat la de-
nominació dels “auxiliars externs”, que passen a 
anomenar-se “col·laboradors externs”.

Modificacions a la Llei 26/2006, 
de mediació d’assegurances
i reassegurances privades (primera part)
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A més a més, desapareix tot el paràgraf on fi-
gurava que “serán auxiliaresasesores aquellos 
auxiliares externos que, además de las activida
des mencionadas en el párrafo anterior, presten 
por cuenta del mediador con quien hayan sus
crito un contrato de auxiliarasesor asistencia 
en la gestión, ejecución y formalización de los 
contratos de seguro, o en caso de siniestro. El 
auxiliarasesor persona física, al menos la mitad 
de las personas que integren el órgano de direc
ción de los auxiliaresasesores que sean perso
nas jurídicas, y aquellos de sus empleados que 
presten asistencia en la gestión, ejecución y for
malización de los contratos de seguro o en caso 
de siniestro deberán acreditar estar en posesión 
de los conocimientos adecuados, y no incurrir en 
ninguna de las incompatibilidades establecidas 
en el apartado 5 de este artículo”, per la qual 
cosa, la figura de l’auxiliar assessor desapareix.

No varien, en canvi, els requeriments de forma-
ció per als col·laboradors externs, i és la DGSFP 
qui estableix els requisits a complir pels progra-
mes de formació.

Del punt 2 desapareix que els col·laboradors 
externs no “podrán asumir funciones reservadas 
por esta Ley a los referidos mediadores”.

Significa aquesta supressió que els col·labora-
dors externs podran assumir funcions reserva-
des al mediador? I, si és així, quines?

Desapareix la totalitat de l’antic punt 4 d’aquest 
article 8è, per la qual cosa ja no existeix l’obli-
gació d’inscriure els col·laboradors externs en el 
registre administratiu d’auxiliars assessors, cosa 
lògica, ja que ha desaparegut aquesta figura.

El nou punt 4 es correspon, paraula per paraula, 
amb l’antic punt 5.

3.- L’article quinze.
L’apartat 2 queda redactat així:
“Los datos contenidos en el Registro de agen
tes de seguros exclusivos deberán estar ac
tualizados y serán remitidos por cada entidad 
aseguradora a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones por vía telemática para su 
inscripción en el plazo máximo de dos meses en 
el Registro administrativo previsto en el artículo 
52 de esta Ley. El agente de seguros exclusivo no 
podrá iniciar su actividad hasta que la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones le 
haya inscrito en dicho Registro”.

L’única modificació realitzada ha estat la de do-
nar un termini màxim de dos mesos a les enti-
tats asseguradores, per remetre les dades dels 
agents exclusius.

4.- L’article vint-i-un.
L’apartat 3 e i l’apartat 4, queden redactats 
de la forma següent:
“3.e) Los agentes de seguros vinculados se 
comprometerán a disponer de un programa de 
formación para los empleados y colaboradores 
externos.

Asimismo, las entidades aseguradoras adoptarán 
las medidas necesarias para la formación de sus 
agentes de seguros vinculados y de las personas 
que integren el órgano de dirección previsto en el 
segundo párrafo de la letra b) de este apartado en 
los productos de seguro mediados por éstos.

La documentación correspondiente a los pro
gramas de formación estará a disposición de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pen
siones, que podrá requerir que se efectúen las 
modificaciones que resulten necesarias.

La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones establecerá las líneas generales y los 
principios básicos que habrán de cumplir los pro
gramas de formación de los agentes de seguros 
vinculados en cuanto a su contenido, organiza
ción y ejecución.

4. La solicitud de inscripción como agente de se
guros vinculado se dirigirá a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir 
acompañada de los documentos acreditativos 
del cumplimiento de los requisitos a que se re
fiere el anterior apartado 3. El plazo máximo en 
que debe notificarse la resolución expresa de la 
solicitud será de tres meses a partir de la fecha 
de presentación de dicha solicitud. La inscripción 
especificará las entidades aseguradoras para las 
que el agente de seguros vinculado podrá rea
lizar la actividad de mediación de seguros. La 
solicitud de inscripción será denegada cuando 
no se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para su concesión”.

En el primer punt desapareix l’imperatiu “dis
pondrán” que passa a ser un “se comprometerán 
a disponer”.

Quant a l’apartat 4, el termini màxim per notifi-
car la resolució d’inclusió de l’agent passa de sis 
a tres mesos.

Així mateix, desapareix l’afirmació que “en nin
gún caso se producirá la inscripción en virtud del 
silencio administrativo”, la qual cosa significa 
que si en el termini de tres mesos no s’ha rebut 
la corresponent resolució, a favor o en contra, 
s’entén que s’ha efectuat la inscripció.

5.- L’article vint-i-set.
Els apartats 1 c, 1 g i 2 3 e queden redac·
tats de la forma següent:
“1.c) En las sociedades de correduría de segu
ros, al menos, la mitad de los administradores 
deberán disponer de experiencia adecuada para 
ejercer funciones de administración”.

Desapareix tot el paràgraf que afirmava que “a 
estos efectos, poseen experiencia quienes hayan 
desempeñado, durante un plazo no inferior a dos 
años, funciones de administración, dirección, 
control y asesoramiento en entidades públicas o 
privadas de dimensión análoga al proyecto em
presarial para ejercer la actividad de correduría 
de seguros o funciones de similar responsabili
dad como empresario individual”.

“1.g) Presentar un programa de actividades en 
el que se deberá indicar, al menos, los ramos de 
seguro y la clase de riesgos en que se proyecte 
mediar, los principios rectores y ámbito territo
rial de su actuación; los medios personales y 
materiales de los que se vaya a disponer para el 
cumplimiento de dicho programa y los mecanis
mos adoptados para la solución de conflictos por 
quejas y reclamaciones de la clientela”.

Desapareix l’obligació de detallar “la estructura 
de la organización, que incluya los sistemas de 
comercialización”.

Desapareix també l’obligació que existia al 
programa “para los tres primeros ejercicios 
sociales, deberá contener un plan en el que se 

indiquen de forma detallada las previsiones de 
ingresos y gastos, en particular los gastos ge
nerales corrientes, y las previsiones relativas a 
primas de seguro que se van a intermediar, con 
la justificación de las previsiones que prevea y 
de la adecuación a éstas de los medios y recur
sos disponibles”.

“Deberá, igualmente, incluir un compromiso 
de disponer de un programa de formación para 
aquellas personas que como empleados o cola
boradores externos de aquél hayan de asumir 
funciones que supongan una relación más di
recta con los posibles tomadores del seguro y 
asegurados. A estos efectos, la Dirección Gene
ral de Seguros y Fondos de Pensiones estable
cerá las líneas generales y los principios básicos 
que habrán de cumplir los programas de forma
ción dirigidos a los empleados y colaboradores 
externos de los corredores de seguros en cuanto 
a su contenido, organización y ejecución”.

Aquest paràgraf no varia.

“2. La solicitud de inscripción como corredor 
de seguros se dirigirá a la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir 
acompañada de los documentos acreditativos 
del cumplimiento de los requisitos a que se re
fiere el apartado anterior. El plazo máximo en 
que debe notificarse la resolución expresa de la 
solicitud será de tres meses a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud de inscripción. La 
solicitud de inscripción será denegada cuando 
no se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para su concesión”.

Com en el cas dels agents vinculats, es consi-
derarà efectuada la inscripció al registre que es 
derivi del “silenci administratiu”.

(fi de la primera part)
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6.- L’article vint-i-vuit.
L’apartat 2 queda redactat de la forma se·
güent:

“La Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones dispondrá de un plazo de tres meses, a partir 
de la presentación de la información, para oponer-
se a la adquisición de la participación significativa 
o de cada uno de sus incrementos que igualen o 
superen los límites del 20 por ciento, 30 por ciento 
o 50 por ciento y también cuando en virtud de la ad-
quisición se pudiera llegar a controlar la sociedad 
de correduría. La oposición deberá fundarse en que 
quien pretenda adquirirla no reúne los requisitos de 
honorabilidad comercial y profesional en los térmi-
nos definidos en esta Ley o incurre en alguna de las 
prohibiciones de esta Ley. Si la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones no se pronun-
ciara en el plazo de tres meses, podrá procederse 
a la adquisición o incremento de participación. Si 
dicha Dirección General expresa su conformidad a 
la adquisición o incremento de participación signi-
ficativa, podrá fijar un plazo máximo distinto al co-
municado para efectuar la adquisición”.

La DGSFP ha variat els fonaments per a l’opo-
sició. En el redactat anterior es deia que es fo-
namentaven “en que quien pretenda adquirirla 
no sea idóneo para garantizar una gestión sana 
y prudente de la sociedad”, mentre que ara, en 
la manca d’honorabilitat comercial i que s’incorri 
en alguna prohibició assenyalada a la llei.

7.- L’article trenta-nou.
Els apartats 2 i 4 queden redactats de la 
forma següent:

“2. La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones establecerá los requisitos y los princi-
pios básicos que habrán de cumplir los cursos de 
formación en materias financieras y de seguros 

privados en cuanto a su contenido, organización 
y ejecución, que deberán ser programados en 
función de la titulación y de los conocimientos 
previos acreditados por los asistentes.

Las personas físicas o jurídicas que pretendan 
organizar los cursos a que se refiere el apartado 
anterior, deberán solicitarlo previamente a la Di-
rección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes. Reglamentariamente se desarrollarán los re-
quisitos para la autorización a la organización de 
los cursos de formación. Los organizadores de los 
cursos emitirán las certificaciones que acrediten 
la superación de los mismos”.

“4. La autorización concedida a los centros de 
formación por cualquier autoridad competente 
tendrá eficacia nacional. El titular de la autoriza-
ción comunicará a la autoridad competente de su 
Comunidad Autónoma o a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, según correspon-
da, la apertura de nuevos centros de formación”.

El primer paràgraf del punt 2 no ha variat, però 
sí que ho fa, substancialment, el segon. Efecti-
vament, abans deixava l’organització dels cursos 
a “las organizaciones más representativas de 
los mediadores de seguros y de las entidades 
aseguradoras, así como las instituciones uni-
versitarias públicas o privadas”, mentre que ara 
queda obert a qualsevol persona física o jurídica.

Queda pendent de desenvolupament reglamen-
tari els requisits necessaris per a l’autorització 
de l’organització d’aquests cursos de formació.

Ara bé, coneguda la incapacitat de l’adminis-
tració de redactar reglaments per a les lleis que 
tinguin a veure amb el mercat assegurador, ens 
quedarem de per vida sense saber els requisits 
de què parla la Llei.

Modificacions a la Llei 26/2006, 
de mediació d’assegurances
i reassegurances privades (segona part)

El punt 4 queda completament modificat, ja que, 
ara, l’autorització donada per qualsevol autori-
tat en matèria d’assegurances (govern central o 
comunitats autònomes) tindrà validesa en tot el 
territori espanyol.

Si s’obren nous centres de formació, s’haurà de 
comunicar a l’autoritat oportuna.

8.- L’article quaranta-dos.
L’apartat 4 queda redactat de la forma se·
güent:

“El asesoramiento con arreglo a la obligación 
de llevar a cabo un análisis objetivo a que es-
tán obligados los corredores de seguros se fa-
cilitará sobre la base del análisis de un número 
suficiente de contratos de seguro ofrecidos en el 
mercado en los riesgos objeto de cobertura, de 
modo que pueda formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, respecto 
del contrato de seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente”.

D’aquest punt 4 ha desaparegut tot el paràgraf 
que deia:

“En todo caso, se presumirá que ha existido análi-
sis objetivo de un número suficiente de contratos 
de seguro en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se hayan analizado por el corredor 
de seguros de modo generalizado contratos de 
seguro ofrecidos por al menos tres entidades 
aseguradoras que operen en el mercado en los 
riesgos objeto de cobertura.

b) Cuando se haya diseñado específicamente el 
seguro por el corredor de seguros y negociado su 
contratación con, al menos, tres entidades asegu-
radoras que operen en el mercado en los riesgos 
objeto de cobertura para ofrecerlo en exclusiva a 
su cliente en función de las características o ne-
cesidades generales de éste, fundado en el crite-
rio profesional del corredor de seguros”.

Desapareix, doncs, l’obligació de presentar, al-
menys, ofertes de tres entitats asseguradores.

9.- L’article cinquanta-dos.
L’apartat 1 queda redactat de la forma se·
güent:

“La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones llevará el Registro administrativo 
especial de mediadores de seguros, corredores 

de reaseguros y de sus altos cargos, en el que 
deberán inscribirse, con carácter previo al inicio 
de sus actividades, los mediadores de seguros 
y los corredores de reaseguros residentes o do-
miciliados en España sometidos a esta Ley. En 
el caso de las personas jurídicas, además, se 
inscribirá a los administradores y a las personas 
que formen parte de la dirección, responsables 
de las actividades de mediación.

También se tomará razón de los mediadores de se-
guros y de reaseguros domiciliados en otros Esta-
dos miembros del Espacio Económico Europeo que 
actúen en régimen de derecho de establecimiento 
o en régimen de libre prestación de servicios.

En dicho registro se tomará razón igualmente de 
los contratos de distribución a que se refiere el 
artículo 4.1 de esta Ley.

Este registro administrativo expresará las cir-
cunstancias que reglamentariamente se deter-
minen y el acceso a su contenido será general 
y gratuito”.

Del primer paràgraf desapareix l’obligació d’ins-
criure els auxiliars assessors, cosa lògica, ja que 
ha desaparegut aquesta figura.

La resta de paràgrafs no han sofert variació.

10.- La disposició addicional quarta.
La lletra a de l’apartat 1 queda redactat de 
la forma següent:

“La inscripción en el Registro administrativo 
especial de mediadores de seguros, corredores 
de reaseguros y de sus altos cargos, de las per-
sonas que ejerzan como agentes de seguros u 
operadores de banca-seguros, ya sean exclusi-
vos o vinculados, como corredores de seguros o 
corredores de reaseguros”.

Com en el cas anterior, desapareix la menció als 
auxiliars assessors.

11. Finalment, arran del canvi de denomina-
ció dels auxiliars externs i la desaparició 
dels auxiliars assessors, s’aclareix que:
“Las referencias al «auxiliar externo», «auxiliar 
asesor» o «auxiliar» se entenderán realizadas 
al «colaborador externo», en los siguientes ar-
tículos y disposiciones: 10.4, 16.1, 17.2, 18, 19, 
21.3.e), 23.2, 24, 25.1 y 4, 27.1.g), 30.2, 31.2.b), 
53, 55.2.u), 62.1.d), 62.2, disposiciones adicional 
cuarta y undécima.1”.
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Quantes vegades hem sentit a dir (o hem dit 
nosaltres mateixos) que un client ha enviat una 
carta d’anul·lació a una entitat asseguradora?

Cal dir, d’entrada, que aquesta expressió és, 
legalment, incorrecta.

Efectivament, el punt 2 de l’article 22 de la Llei 
50/1980, de contracte d’assegurança, assenyala 
literalment que:

“Las partes pueden oponerse a la prórroga del 
contrato mediante una notificación escrita a 
la otra parte, efectuada con un plazo de, al 
menos, un mes de anticipación a la conclusión 
del período del seguro en curso cuando quien se 
oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos 
meses cuando sea el asegurador”.

És a dir, el que legalment es fa quan s’envia la 
famosa “carta d’anul·lació” és oposar-se a la 
renovació automàtica del contracte.

La idea era, en principi, que ambdues parts, 
assegurador i prenedor de l’assegurança, 
negociessin unes noves condicions del contracte 
i que, en cas de no arribar a cap acord, es pogués 
donar aquest contracte per extingit.

Cal recordar que aquest dret d’oposició és 
bilateral, tant el pot exercir l’assegurador com 
el prenedor de l’assegurança. Precisament per 
aquesta raó i per protegir la part més feble de la 
relació contractual, el prenedor, el legislador va 
donar un termini de preavís tan llarg.

Efectivament, si qui havia exercit el dret 
d’oposició era l’assegurador, el prenedor gaudia 
de temps suficient per trobar una nova cobertura 
amb una altra entitat asseguradora.
Aquest termini tan llarg, pensat per afavorir el 

prenedor, va acabar girant-se-li en contra, ja que 
l’obliga a recordar amb massa temps que ha 
d’oposar-se a la renovació.

És per això, que la Llei 20/2015, d’ordenació, 
supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores ha reduït el 
termini per al prenedor a un mes, deixant-lo 
invariable per a l’assegurador.

Com s’ha d’efectuar aquesta notificació i on s’ha 
d’efectuar?

La Llei deixa clar que haurà de ser una notificació 
escrita, però sense assenyalar els requisits que 
ha de complir aquest escrit.

En conseqüència, qualsevol tipus d’escrit, ja 
sigui correu normal o certificat, correu electrònic, 
burofax o qualsevol altre, és correctes.

El consell, però, és que es faci ús d’un sistema 
que deixi constància que s’ha realitzat 
l’enviament. Pot ser una solució el lliurament a 
mà de l’escrit o un burofax.
Tota la resta de mitjans escrits no deixen una 
prova fefaent del contingut lliurat a l’assegurador.

I on s’ha de lliurar l’escrit? Si es fa a mà, 
qualsevol sucursal de l’assegurador és vàlida, 
incloent-hi els agents exclusius.

Si es fa per correu certificat o per burofax, la 
lògica ens diu que és millor enviar-ho a la seu 
social de l’assegurador. Tot i que segurament 
ningú farà cas de l’escrit rebut, el prenedor 
tindrà el comprovant d’haver enviat l’escrit.

El correu electrònic es pot enviar a la sucursal 
o a l’agent exclusiu amb qui s’hagi contractat 
l’assegurança.

La carta d’anul·lació

El correu ordinari, tot i ser legalment permès, és 
poc recomanable.

Quant al termini per enviar l’escrit, la llei és 
clara: un mes. No 30 dies, sinó un mes exacte, 
el que vol dir que el preavís pot anar de 28 a 
31 dies, depenent dels mesos en què se situï el 
venciment anual.

Què passa si l’escrit s’envia a l’altra part fora 
d’aquest termini? L’escrit serà nul i si per a 
l’anualitat següent es vol evitar la renovació 
automàtica, s’haurà de tornar a enviar dins el 
termini d’un mes.

Posem ara un cas límit.

Com hem vist, el redactat del punt 2 de l’article 
22 deixa clar que el termini per efectuar 
l’oposició a la renovació automàtica és de “al 
menos, un mes de anticipación a la conclusión 
del período del seguro en curso”.
 
En general, els nous períodes d’assegurança de 
totes les pòlisses comencen a les zero hores del 
dia del venciment.
 
Això implica que, per complir amb el termini 
marcat per la llei, l’oposició s’ha de remetre 
a l’assegurador abans de les 24 hores del dia 
anterior al venciment.
En conseqüència, si l’oposició es fes el mateix 
dia del mes anterior al del venciment, però més 
tard de les zero hores, ens trobaríem fora del 
termini legal i, en conseqüència, l’assegurador 
podria refusar l’oposició a la renovació.

Al començament hem dit que és un fet bastant 
comú l’errònia consideració que amb l’escrit 
enviat a l’assegurador s’està demanant 
l’anul·lació del contracte, quan, en realitat, el 
que fa es oposar-se a la pròrroga automàtica 
d’aquest contracte, per evitar que aquest 
assegurador reclami judicialment el rebut.

Això semblaria que únicament té importància 
semàntica quan, en realitat, pot donar pas a un 
problema important.

Si la part que s’ha oposat a la renovació és el 
prenedor i, posteriorment, fa efectiu l’import 
del rebut del nou període de cobertura, encara 
que ho faci de forma involuntària, s’entén que 
vol continuar amb el contracte i que deixa sense 
efecte l’escrit d’oposició a la renovació.

En conseqüència, el contracte es renova per un 
nou període de cobertura (generalment un any) i 
el prenedor no té dret a demanar que se li retorni 
la prima pagada involuntàriament.

Aquest prenedor que ha pagat sense voler el 
rebut pot pensar que, con que ja ha enviat una 
carta d’anul·lació, aquesta carta ja serveix per al 
període següent.

I no és així, en realitat s’havia oposat a la 
renovació del contracte en el període més 
proper, però si la pròxima anualitat vol que no 
es prorrogui el contracte, ha de tornar a enviar 
l’escrit d’oposició a l’assegurador.
 
Si no ho fes, s’entén que vol continuar assegurat.
 
Ara bé, què passa una vegada lliurat l’escrit 
d’oposició? S’ha d’enviar un nou escrit 
d’anul·lació?

Si volguéssim ser cent per cent legals, la 
resposta hauria de ser afirmativa. D’aquesta 
manera l’assegurador sap perfectament que no 
es vol continuar amb el contracte i el dóna per 
rescindit.

Com que, normalment, això no es fa, 
l’assegurador ha d’emetre el rebut i posar-lo a 
cobrament en la forma pactada en el contracte.

És per aquesta causa que es pot produir el 
pagament involuntari per part del prenedor, tal 
com hem dit abans.

Si el prenedor de l’assegurança no paga el rebut 
de la nova anualitat, pel simple fet de no pagar-lo 
demostra la seva voluntat d’anul·lar el contracte.
 
Evidentment que, com que ha existit un escrit 
previ d’oposició a la renovació, l’assegurador no 
pot reclamar judicialment l’import del rebut del 
nou període d’assegurança.
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És possible que en els últims temps algú de la 
nostra professió s’hagi trobat amb projectes 
d’assegurança de la llar, que una corredoria 
que pertany a una entitat molt arrelada a Cata-
lunya està enviant als seus clients.

Fins aquí el tema no tindria res de particular, ja 
que estem habituats a la competència ferotge 
i, a vegades, al límit del que és legal, que es fa 
al nostre sector, tant siguin entitats financeres 
com altres amb possibilitat d’accedir a un gran 
nombre de clients o associats.

El que a molts ha sobtat ha estat trobar-se que, 
a l’apartat d’imports garantits, apareix que el 
capital per al continent és “il·limitat”.

Pot ser? Es pot emparar un capital il·limitat en 
una pòlissa d’assegurança?

De fet, tothom recorda que el màxim emparat 
fins fa uns anys a la garantia de responsabili-
tat civil en les assegurances de vehicles, era 
també il·limitat. Així que trobar-nos amb una 
cobertura de sinistre il·limitada no és res de 
nou.

Ara bé, tots sabem que per al càlcul de la prima 
hi ha una taxa que, multiplicada pel capital em-
parat, ens dóna el seu import en euros.

Què passa en el cas d’un capital il·limitat? La 
resposta és fàcil, li correspon una prima il·li-
mitada, ja que si multipliquem la taxa de prima 
per un valor il·limitat, el resultat és un altre va-
lor il·limitat.

Naturalment que una prima d’aquestes carac-
terístiques seria impossible de pagar, cap per-
sona, física o jurídica, al món, posseeix unes 
reserves il·limitades de diners. Així doncs, com 

es calcula el preu d’una prima assumible pel 
prenedor de l’assegurança?

Comencem per estudiar quines característiques 
ha de tenir una prima d’assegurança.

La Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, 
supervisió i solvència de les entitats assegura-
dores i reasseguradores assenyala, al punt 1 de 
l’article 94, que:

“Las tarifas de primas deberán fundamentarse 
en bases técnicas y en información estadística 
elaborada de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo. Deberán ser 
suficientes, según hipótesis actuariales razona-
bles, para permitir a la entidad aseguradora sa-
tisfacer el conjunto de las obligaciones deriva-
das de los contratos de seguro y, en particular, 
constituir las provisiones técnicas adecuadas”.

És a dir, l’única condició que ha de tenir la pri-
ma és que sigui suficient per permetre a l’as-
segurador fer front a les obligacions nascudes 
dels contractes d’assegurança signats.

Per saber quines poden ser aquestes obligaci-
ons es parteix de conèixer quines són les fonts 
del sinistre.

Segons dades d’ICEA, el 32,9% dels sinistres del 
2013 foren causats per danys d’aigua, seguits 
dels trencaments de vidres, amb un 19,3%.

Pel que fa als imports dels sinistres, danys 
d’aigua suposà el 36,4% del total, robatori el 
15,6% i trencament de vidres el 10,7%.

Com podem veure, la resta de garanties varen 
suposar una despesa global aproximada d’un 
terç del total pagat pels asseguradors.

Capital assegurat Il·limitat

En canvi, pel que fa a la mitjana per sinistre, 
una garantia que no apareix entre les de més 
sinistralitat, incendis, amb una incidència de 
menys del 10% sobre el total de sinistres, és 
la que té aquesta mitjana més alta, de 1.310 
euros per sinistre.

Amb totes aquestes dades i amb la geolocalit-
zació del risc, es poden aplicar models lineals 
generalitzats, que volen explicar una variable 
dependent, a través d’un conjunt de variables 
independents o explicatives.

Aplicant aquest model, obtenim que les pun-
tes de sinistralitat, depenent del capital con-
tractat, es troben en els segments de 73.000€ 
a 91.000€ (un 21%), seguit del de 51.000€ a 
66.000€ (un 20%).

També es té en compte que, de les tres garan-
ties amb més incidència quant a sinistres, no-
més la de danys d’aigua s’aplica al continent, 
mentre que la que més incidència té quant a 
import, incendis, té una freqüència de sinistra-
litat baixa.

Treballant amb totes les variables esmentades, 
l’actuari pot arribar a obtenir el que a molts ta-
rifadors d’entitats asseguradores apareix com 
a capital recomanat per al continent, així com, 
també, el cost del màxim sinistre possible. So-
bre qualsevol d’aquests valors, es calcularà 
l’import de la prima a cobrar, encara que a la 
pòlissa figuri el capital com a il·limitat.

Evidentment que la forma de càlcul d’aquest 
valor recomanat o la del càlcul del màxim si-
nistre possible ha de figurar a la nota tècnica 
del producte que ha d’estar en poder de l’as-
segurador i a disposició de la DGSFP, d’acord 
amb el punt 1 de l’article 95 de l’esmentada 
Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores, que 
assenyala que

“La Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones podrá requerir la presentación, 
siempre que lo entienda pertinente, de las 
condiciones contractuales, los modelos de 
pólizas, las tarifas de primas y las bases 
técnicas de las entidades aseguradoras, así 
como de los modelos de contratos, primas 
y cualquier otra documentación relacionada 
con la actividad reaseguradora, para contro-
lar si respetan los principios actuariales, las 
disposiciones contenidas en esta Ley y sus 

normas de desarrollo y las reguladoras del 
contrato de seguro”.

 
Com a punt final, la cobertura d’un capital il·li-
mitat presenta un altre problema. El Consorcio 
de Compensación de Seguros (CCS) no preveu 
als seus estatuts la possibilitat d’emparar 
aquest tipus de capital garantit.

És per això que, si ens hi fixem bé, al projecte 
d’assegurança de la llar presentat per aquesta 
entitat, apareix a la garantia del CCS un capital 
definit.

Aquest capital definit és el que ha calculat l’as-
segurador com a valor real del continent o com 
a màxim sinistre possible que ha d’assumir.
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Aquest any 2017 vindrà marcat pel debat sobre 
la viabilitat del sistema de pensions públiques 
del nostre país.

Efectivament, el Fons de Reserva de la Segure-
tat Social, creat l’any 2000, com a fons especial 
d’estabilització i reserva, destinat a atendre les 
prestacions contributives quan hi hagi desviaci-
ons entre ingressos i despeses, s’està exhaurint.

El seu màxim històric es va aconseguir l’any 2011 
quan tenia una reserva de 66.815.000.000 €.

A partir d’aquest moment, la davallada d’in-
gressos per part de la Seguretat Social va 
obligar el govern a retirar fons de la reserva, 
per poder fer front al pagament de les pensi-
ons.

Així, el 2012 es retiraren 7.003 milions, el 2013 
un total d’11.648 milions, el 2014 un total de 
15.300 milions, el 2015 un total de 13.250 mili-
ons i el 2016 un total de 19.200 milions.

Això ha deixat el total de la reserva reduït a 
15.676 milions d’euros que, segon el mateix go-

vern, permet el pagament de les pensions fins a 
finals del 2017, sense comptar la paga extra de 
desembre. I després, què?

Durant aquests últims anys els experts en pen-
sions han trobat en l’augment de l’esperança 
de vida el culpable de la inviabilitat del sistema 
de pensions.

És cert això? Si agafem les taules de mortalitat 
PASEM 2010, ens trobem que l’esperança de 
vida als 65 any és de 15,41 anys per als homes 
i de 18,65 per a les dones.

Si, per comparar, agaféssim les taules de mor-
talitat ME (mortalitat espanyola) de l’any 1960, 
dècada en què va néixer l’actual sistema de 
pensions, ens trobem que l’esperança de vida 
als 65 any era de 12,84 anys per als homes i de 
14,93 per a les dones.
L’increment de l’esperança de vida en aquests 
50 anys ha estat de 2,57 anys per als homes i 
de 3,72 anys per a les dones.

Si en el moment de crear l’actual sistema de 
pensions es va creure que amb aquestes espe-

Viabilitat del sistema  
de pensions públiques

Anys 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Afiliats 1,96 3,95 6,04 5,52 4,51 3,36 2,79 2,48

Cotitzacions 7,64 6,33 6,53 17,13 1,06 9,14 6,82 7,91

Anys 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Afiliats 3,45 5,79 3,38 2,26 -4,63 -3,64 -0,92 -2,10

Cotitzacions 7,14 7,73 8,53 8,24 4,69 -1,43 -1,00 -0,17

rances de vida i amb el petit nombre d’afiliats a 
la Seguretat Social que hi havia, aquest siste-
ma era viable, el petit increment en l’esperança 
de vida dels homes i de les dones, no el pot fer 
trontollar.

És cert que l’esperança de vida de les dones 
s’ha incrementat més que la dels homes, però 
cal tenir en compte que al tercer trimestre de 
2016 hi havia un total de 10.112,8 milions d’ho-
mes ocupats contra un total de 8.414,8 milions 
de dones (de les quals 1.944,7 milions ho eren a 
temps parcial), cosa que fa que la càrrega sobre 
les pensions futures de les dones sigui molt in-
ferior a la dels homes (tenint, també, en comp-
te, que el seu salari és, de mitjana, un 80% del 
dels homes).

Si, a més a més, pensem que l’esperança de 
vida ha començat a baixar lleugerament i que, 
en el futur, ho farà de forma més apreciable, 
una vegada la política de retallades sanità-
ries (s’ha passat d’una despesa sanitària de 
73.017,10 milions el 2009 a 68.007,10 milions 
el 2015) incideixi en la qualitat de l’assistèn-
cia.

Així doncs, si l’esperança de vida no s’ha in-
crementat de forma apreciable en el moment 
del començament de la percepció de la pensió 
de jubilació i, a més a més, aquesta esperança 
de vida anirà baixant, queda clar que no és la 
culpable de la inviabilitat del sistema.

Així que hem de buscar els responsables en un 
altre lloc, o sigui, en la diferència entre ingres-
sos i despeses de la Seguretat Social.

Al llarg dels últims anys, a un increment en el 
nombre d’afiliats a la Seguretat Social li corres-
ponia un increment superior en els ingressos 
per cotitzacions que percebia aquest organis-
me.

Així ho podem comprovar a la taula següent:

En canvi, a partir de l’any 2012 (inici del govern 
del Partit Popular) la tendència canvia:

A una disminució en el nombre d’afiliats li cor-
respon una disminució superior en las cotitza-
cions i a un increment d’afiliats li correspon un 
increment inferior de cotitzacions, tot això a 
causa de l’increment de la precarietat laboral 
i a la disminució dels salaris.

A més a més, cal afegir que un treballador que 
s’acaba de jubilar cobra de mitjana uns 1.342 
euros al mes, segons xifres de la Seguretat 
Social. En canvi, un nou contractat percebrà de 
mitjana 1.270,5 euros al mes, segons l’EPA.

Això fa que, en aquests moments, són neces-
saris 3,73 nous contractats per pagar la pensió 
d’un nou jubilat, quan la ràtio entre ocupats i 
pensionistes és només de l’1,75%, menys de la 
meitat dels necessaris.

Tenim solucions? Algunes.

La primera seria posar un ciri a la Virgen del 
Rocío, molt venerada per l’actual ministra de 
Treball.

La segona és similar a la primera i consisteix 
a seguir les estimacions publicades per la UE. 
Per què és impossible que siguin reals aques-
tes estimacions?

En primer lloc perquè la UE espera que la taxa 
d’activitat, és a dir, la relació entre població 
entre 16 i 65 anys i la que hi ha treballant o 
demanant treball, se situarà per sobre del 73% 
a partir de l’any 2040.

Si fem una ullada a la taula següent:

veiem que en el moment de màxima ocupació, 
degut al boom econòmic, va ser del 60,35%, o 
sigui, tretze punts inferior.

Si, a més a més, tenim en compte que la taxa 
d’atur estructural no baixarà del 15%, a causa 
de la poca productivitat de l’economia espa-
nyola i el seu baix valor afegit, veiem que és 
impossible aconseguir aquesta taxa.

El que sí que és fàcil d’aconseguir és l’altra 
consideració que fa l’estimació de la UE. Reduir 
la taxa de reemplaçament de les pensions, o 
sigui, el percentatge de l’últim sou que es cobra 
en forma de pensió, de l’actual 79% al 48,6% 
l’any 2060.

Anys 2012 2013 2014 2015

Afiliats -4,55 -0,46 2,42 3,18

Cotitzacions -4,04 -2,82 1,01 1,30
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Això significa reduir en un 40% les futures pen-
sions respecte a les actuals. És a dir, si la pen-
sió mitjana actual és de 1.342 euros mensuals, 
es passaria a 805 euros aquell 2060.

Tot i això, pel fet que la taxa d’activitat conti-
nuarà baixa, tampoc s’aconseguiria donar via-
bilitat al sistema.

Una tercera solució, més viable, seria fer pas-
sar l’actual sistema, que és contributiu, a un 
d’assistencial, aproximant les pensions a una 
espècie de mínim de supervivència, indepen-
dentment de les bases per les quals s’hagi 
cotitzat.

Aquest sistema presenta dos problemes im-
portants. El primer és la dificultat per calcular 
aquest mínim vital que, a més a més, presenta-
ria grans diferències entre les diferents regions 
i províncies.

El segon és que sembla difícil que ho acceptés 
la majoria de les persones que han estat cotit-
zant, convençudes que percebrien una pensió 
en línia amb els imports cotitzats. I fer enfadar 
els pensionistes no és políticament rendible.

A més a més, no essent ja un sistema con-
tributiu, s’hauria de crear un nou impost per 
sufragar-ne el pagament i, en conseqüència, 

Anys 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taxa d’activitat 54,95 56,25 57,12 58,08 58,88 59,47 60,35

Anys 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taxa d’activitat 59,99 60,25 60,29 60,23 59,86 59,77 59,43

s’haurien d’eliminar les cotitzacions a la Se-
guretat Social. 

Una quarta solució seria potenciar el sistema 
privat de pensions. Però amb els nivells sala-
rials actuals, és molt difícil que una persona 
pugui dedicar una part del seu sou a una pensió 
privada.

A més a més, si tenim en compte que dos de 
cada tres fons de pensions es troba en pèr-
dues i que la resta fa la pau amb moltes di-
ficultats, no sembla molt aconsellable seguir 
aquesta línia.

Finalment, una cinquena solució seria adequar 
les pensions als ingressos obtinguts en cada 
moment, retallant cada any un percentatge que 
equipari despeses en pensions a ingressos per 
cotitzacions.

Potser seria la més fàcil d’aplicar, però tampoc 
agradaria gaire als futurs pensionistes.

Cap solució, doncs, és la panacea, però els po-
lítics han de fer front a una situació que han 
volgut ignorar durant massa temps i que, final-
ment, ens ha caigut a sobre.

gener
febrer
març
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Segur que, com a mediadors d’assegurances, 
moltes vegades ens hem trobat que el prenedor 
d’una assegurança de la nostra cartera ha mort i 
ens hem preguntat què passa amb el contracte i 
què hem d’aconsellar als hereus.

Queda anul·lat el contracte o s’extingeix? S’ha 
de comunicar a l’assegurador el traspàs del pre-
nedor de l’assegurança? Es poden oposar els he-
reus a continuar assegurats? Segur que aquests 
i altres dubtes se’ns han presentat.

No entrarem a analitzar el cas de les asseguran-
ces de vida, ja que tant si coincideixen la figura 
del prenedor i de l’assegurat, com si són diferents, 
la forma d’actuar és especial.

Estudiarem el cas en què el propietari d’un bé és 
el prenedor de l’assegurança que empara aquest 
bé i, durant la vigència del contracte, mor.

Comencem per saber quins són els actors pre-
sents en un contracte d’assegurança.

Tot i que no s’explicita específicament, la Llei 
50/1980, de contracte d’assegurança (LCA) parla 
de tres figures:

-l’assegurador, que s’obliga a indemnitzar el 
dany assegurat (article primer),
-l’assegurat, que ha sofert el dany assegurat 
(article primer)
-i el prenedor de l’assegurança, que subscriu 
i signa el contracte d’assegurança (article 
cinquè).

En conseqüència, les dues parts actives del con-
tracte són l’assegurador i el prenedor de l’as-
segurança, i l’assegurat queda únicament com 
a titular dels drets derivats del contracte, en 
l’assegurança de danys, o com la persona de qui 

es pren en consideració la seva vida, integritat 
corporal o salut, en el cas de l’assegurança de 
persones.

Evidentment que, per poder contractar, ambdu-
es parts han de tenir personalitat civil. D’acord 
amb el Codi civil espanyol (CCE), tenen aquesta 
personalitat:

-Les persones naturals vives, ja que “la per-
sonalidad civil se extingue por la muerte de 
las personas” (article 32).
-Les persones jurídiques, la personalitat de 
les quals comença “desde el instante mismo 
en que, con arreglo a derecho, hubiesen que-
dado válidamente constituidas” (article 35).

Per tant, si una persona física mor o una jurídica 
es dissolt, perden automàticament la capacitat 
de contractar.

Ara bé, perden la capacitat de contractar en el 
futur i qualsevol contracte que es fes en el seu 
nom seria nul de ple dret. Però com queden els 
contractes que han estat signats vàlidament 
abans de la mort o la dissolució?

L’article 1257 del CCE assenyala que “los con-
tratos sólo producen efecto entre las partes que 
los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a 
éstos, el caso en que los derechos y obligacio-
nes que proceden del contrato no sean trans-
misibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por 
disposición de la ley”.

És a dir, després de la mort d’un dels contrac-
tants, el contracte no queda extingit, sinó que 
els seus efectes passen als hereus, excepte 
quan les obligacions contractuals no siguin 
transmissibles.

La mort del prenedor  
de l’assegurança
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Tornem ara a la LCA. D’entrada, cal remarcar que 
no existeix una referència específica a com que-
da el contracte en el cas de la mort del prenedor 
de l’assegurança.

En conseqüència, caldrà aplicar aquest article 
1257 del CCE i considerar que el traspàs del pre-
nedor no implica l’extinció automàtica del con-
tracte d’assegurança.

Ara bé, la Llei 50/1980 marca una sèrie d’obliga-
cions per al prenedor de l’assegurança. Algunes 
són de competència exclusiva seva i, d’altres, 
són obligacions compartides amb l’assegurat.

Entre les primeres, cal destacar:

-Formalitzar el contracte.
-Respondre el qüestionari presentat per 
l’assegurador, abans de la conclusió del con-
tracte.
-Efectuar el pagament de la prima.
-Oposar-se a la pròrroga del contracte.

Són obligacions que poden ser complertes pel 
prenedor o per l’assegurat:

-Comunicar l’agreujament o disminució del risc.
-Comunicar l’esdeveniment del sinistre.
-Minorar les conseqüències del sinistre.

Naturalment, si el prenedor de l’assegurança 
ha mort, no podrà complir cap de les obligaci-
ons que li corresponen únicament a ell.

I aquí comencen els problemes. Si únicament 
el prenedor pot oposar-se a la pròrroga del 
contracte, fins que no es canviï aquest titular, 
la pòlissa es prorrogarà de forma indefinida 
en el temps, i els hereus hauran de fer-se càr-
rec del pagament, ja que també és una obliga-
ció exclusiva del prenedor de l’assegurança.

No té tant de problema la comunicació a l’asse-
gurador de l’agreujament o disminució del risc, o 
de l’esdeveniment del sinistre, ja que són com-
petències tant del prenedor com de l’assegurat.

Passem ara a un altre punt de la qüestió. Al títol 
segon de la LCA, que regula l’assegurança de 
danys, ens trobem que l’article 34 assenyala que 
“en caso de transmisión del objeto asegurado, 
el adquirente se subroga en el momento de la 
enajenación en los derechos y obligaciones que 
correspondían en el contrato de seguro al ante-
rior titular”.

I afegeix que “una vez verificada la transmi-
sión, también deberá comunicarla por escrito al 
asegurador o a sus representantes en el plazo 
de quince días”.

La Llei no especifica quina figura legal té la 
transmissió, pot ser onerosa, lucrativa, inter vi
vos o mortis causa, per la qual cosa qualsevol 
d’aquestes figures obliga a aplicar aquest article 
34.

En el cas de la mort del prenedor i, alhora, titu-
lar del bé assegurat, ens trobaríem davant una 
transmissió mortis causa.

El problema el trobem en el fet que, en aquest 
cas, la transmissió no és immediata, ja que fins 
que no hi ha repartiment de l’herència entre els 
hereus, no hi ha canvi de titularitat i, per tant, no 
existeix una transmissió que es pugui comunicar 
a l’assegurador.

Vegem un altre problema que se’ns presenta. 
L’article 35 d’aquesta LCA assenyala que “el 
asegurador podrá rescindir el contrato dentro de 
los quince días siguientes a aquel en que tenga 
conocimiento de la transmisión verificada. Ejer-
citado su derecho y notificado por escrito al ad-
quirente, el asegurador queda obligado durante 
el plazo de un mes, a partir de la notificación. 
El asegurador deberá restituir la parte de prima 
que corresponda a períodos de seguro, por los 
que, como consecuencia de la rescisión, no haya 
soportado el riesgo”.

Normalment, si l’assegurador rescindeix el con-
tracte, és degut al fet que el canvi de titularitat 
ha significat un agreujament del risc.

Si, per exemple, el prenedor/assegurat és pro-
pietari d’un vehicle i el transmet a un altre pre-
nedor/assegurat amb edat agreujada a l’efecte 
de l’assegurança de circulació, l’assegurador 
refusarà mantenir el contracte en les mateixes 
condicions, ja que s’ha produït un empitjorament 
del risc.

Així, si un fill amb edat agreujada per a l’asse-
gurança, hereta el vehicle del seu pare, si no 
comunica a l’assegurador la transmissió del bé, 
aquest assegurador pot considerar que s’ha ac-
tuat de mala fe, per estalviar-se l’increment de 
prima, i en aplicació de l’article 12 de la LCA 
quedaria alliberat de la prestació en cas de si-
nistre.

Totes aquestes consideracions sobre l’article 34 
de la LCA semblarien no tenir validesa si el pre-
nedor de l’assegurança no és titular de l’objecte 
assegurat, ja que la seva mort no provocarà cap 
transmissió.

Però no és així, l’article 37 ens diu que aquests 
dos articles esmentats “se aplicarán en los ca-
sos de muerte, suspensión de pagos, quita y es-
pera, quiebra o concurso del tomador del seguro 
o del asegurado”.

Per tant, l’obligació de comunicar a l’assegura-
dor el canvi de titular es produeix tant en el cas 
de la mort del prenedor com de l’assegurat.

Vistes les consideracions presentades, estem en 
condicions de respondre les preguntes planteja-
des inicialment.

En primer lloc, el contracte d’assegurança de 
danys no queda automàticament extingit per la 
mort del prenedor de l’assegurança o l’assegu-
rat.

Els hereus hauran de comunicar a l’assegurador 
al més aviat possible el traspàs del prenedor o 
l’assegurat, sobretot si s’ha produït un agreuja-
ment del risc.

Si no es fa i es continuen pagant els rebuts, hi ha 
presumpció de voluntat dels hereus de continuar 
amb el contracte.

De tota manera, fins que no es canviï el prene-
dor, ningú podrà exercitar el dret d’oposició a 
pròrroga del contracte, ja que qui ho podia fer 
és mort.

Una vegada repartida l’herència, el nou titular 
del bé assegurat haurà de comunicar-ho a l’as-
segurador i passar a ser el nou prenedor de l’as-
segurança i/o assegurat.

No efectuar aquestes comunicacions, pot fer 
que l’assegurador quedi exonerat del deure de 
fer-se càrrec de les conseqüències del sinistre, 
si considera que hi ha hagut dol o mala fe per 
part dels hereus.
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L’aparició en els últims temps de nous tipus de 
vehicles autopropulsats (automòbils elèctrics, 
híbrids, bicicletes elèctriques, patinets elèc-
trics, etc.) ha creat dubtes sobre l’obligatorie-
tat de contractar una assegurança de respon-
sabilitat civil que empari els danys a tercers 
que puguin causar aquests vehicles.

Intentaré fer una mica de llum sobre el tema.

El punt 1 de l’article 1 de la Llei sobre respon-
sabilitat civil i assegurança en la circulació de 
vehicles de motor defineix la responsabilitat 
en la conducció d’un vehicle i afirma que

“el conductor de vehículos a motor es res
ponsable, en virtud del riesgo creado por 
la conducción de estos, de los daños cau
sados a las personas o en los bienes con 
motivo de la circulación”,

i afegeix que

“el propietario no conductor de un vehícu
lo sin el seguro de suscripción obligatoria 
responderá civilmente con el conductor 
del mismo de los daños a las personas y 
en los bienes ocasionados por éste, salvo 
que pruebe que el vehículo le hubiera sido 
sustraído”.

Amb aquest redactat, semblaria que qualse-
vol vehicle de motor, sigui del tipus que sigui, 
hauria de quedar cobert per l’assegurança 
obligatòria. Ara bé, el punt 4 d’aquest mateix 
article 1 assenyala que “reglamentariamente, 
se definirán los conceptos de vehículos a mo-
tor”.

Hem d’anar, doncs, a veure com queden defi-
nits els vehicles de motor en el Reglament de 

l’assegurança obligatòria de responsabilitat 
civil en la circulació de vehicles de motor.

 Al punt 1 de l’article 1 assenyala que

“tienen la consideración de vehículos a 
motor, a los efectos de la responsabilidad 
civil en la circulación de vehículos a motor 
y de la obligación de aseguramiento, todos 
los vehículos idóneos para circular por la 
superficie terrestre e impulsados a motor, 
incluidos los ciclomotores, vehículos espe
ciales, remolques y semirremolques, cuya 
puesta en circulación requiera autorización 
administrativa de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial”.

D’aquest redactat sembla desprendre’s que hi 
ha obligació de contractar l’assegurança d’RC 
obligatòria quan es compleixen, alhora, tres 
requisits:

- que els vehicles puguin circular per la super-
fície terrestre,
- que estiguin impulsats per un motor, inde-
pendent del tipus de motor que sigui i
- que per circular requereixin una autorització 
administrativa.

Ara bé, el redactat és molt confús ja que la 
frase “cuya puesta en circulación requiera 
autorización administrativa de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial”, es troba just després de la frase “inclui-
dos los ciclomotores, vehículos especiales, 
remolques y semirremolques”, que està sepa-
rada per comes de la resta del text.

Obligació d’assegurar  
certs tipus de vehicles

Sorgeix, en conseqüència, el dubte de si 
l’obligació de tenir autorització administrati-
va correspon a tots els vehicles o, únicament, 
als ciclomotors, vehicles especials, remolcs i 
semiremolcs.

 En el primer cas, només els vehicles que re-
quereixin una autorització administrativa per 
circular haurien d’estar assegurats.

En el segon cas, tot vehicle de motor hauria 
d’estar assegurat, excepte:

- Els ciclomotors, vehicles especials, remolcs 
i semiremolcs que no necessitin autorització 
administrativa per circular.
- Els ferrocarrils, tramvies i altres vehicles que 
circulin per vies que li siguin pròpies.
- Els vehicles de motor elèctrics que tinguin la 
consideració de joguines.
- Les cadires de rodes.

Sabem què són els ciclomotors, els remolcs i 
els semiremolcs, però, què són vehicles espe-
cials? L’annex II del Reial decret 2822/1998, 
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Re-
glament general de vehicles els defineix com 
a:

“Vehículo, autopropulsado o remolcado, 
concebido y construido para realizar obras 
o servicios determinados y que, por sus 
características, está exceptuado de cum
plir alguna de las condiciones técnicas 
exigidas en este Reglamento o sobrepasa 
permanentemente los límites establecidos 
en el mismo para masas o dimensiones, así 
como la maquinaria agrícola y sus remol
ques”.

La resposta donada per l’administració el 8 de 
desembre de 2009 opta per la primera via in-
terpretativa, però continua sense quedar clar 
si la segona interpretació és correcta.

Aquesta sembla una consideració merament 
teòrica, però té la seva importància. Per veu-
re-ho prendrem el cas dels patinets elèctrics i 
els monocicles que s’estan posant de moda.

Si donem com a correcta la interpretació 
de l’administració, atès que no necessiten 
aquests vehicles una autorització adminis-
trativa per circular, no s’ha de contractar una 
assegurança obligatòria per cobrir la seva res-
ponsabilitat civil.

En canvi, si prenem la segona interpretació, 
com que no queden inclosos en cap de les 
excepcions que marca la llei, haurien de tenir 
contractada una assegurança obligatòria per 
poder circular.

Resta el tema de saber quina consideració te-
nen les bicicletes elèctriques. Existeixen dues 
possibilitats:

1. Considerar-les un “ciclo de pedaleo asis-
tido”, d’acord amb el Reial decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària.

Per poder considerar-se de pedaleig assistit, 
el motor ha de tenir una potència no superior 
als 0,5 kW i s’haurà de parar quan el conduc-
tor deixi de pedalejar o la velocitat superi els 
25 km/h.

2. Considerar-les un ciclomotor, sempre 
que el motor tingui “una potència contínua no-
minal màxima inferior o igual a 4 kW”, d’acord 
amb l’esmentat Reial decret legislatiu.

En el primer cas, seguint la interpretació de 
l’administració, no és necessari el permís de 
circulació, mentre que en el segon es necessi-
ta llicència de circulació per poder fer-ho i, en 
conseqüència, hauran de contractar l’assegu-
rança obligatòria de vehicles de motor.

Per finalitzar el tema, ens fixarem en les ca-
ravanes. L’esmentat annex II del Reial decret 
2822/1998 les defineix com a:

“Remolque o semirremolque concebido y 
acondicionado para ser utilizado como vi
vienda móvil, permitiéndose el uso de su 
habitáculo cuando el vehículo está estaci
onado”.

Aplicant el criteri del 8 de desembre de 2009, 
si la caravana necessita un permís per poder 
circular i, en conseqüència, està matriculada, 
ha de tenir contractada la corresponent asse-
gurança.

Recordem que l’article 2 de la Llei sobre res-
ponsabilitat civil i assegurança en la circula-
ció de vehicles de motor afirma que

“todo propietario de vehículos a motor que 
tenga su estacionamiento habitual en Es
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paña estará obligado a suscribir y mante
ner en vigor un contrato de seguro por cada 
vehículo de que sea titular”.

 I afegeix que

“se entiende que el vehículo tiene su es
tacionamiento habitual en España, cuando 
tiene matrícula española, independiente
mente de si dicha matrícula es definitiva 
o temporal”.

Si la caravana no estigués obligada a con-
tractar l’assegurança obligatòria, una asse-
gurança de responsabilitat civil privada, si no 
presenta cap exclusió específica al respecte, 

empararia els danys ocasionats pel vehicle 
estacionat, però els que fossin deguts a la cir-
culació, quedarien coberts per l’assegurança 
del vehicle arrossegador.

En conseqüència, és imprescindible abans de 
circular amb una caravana, comprovar que 
l’assegurança del vehicle que la porta no tin-
gui alguna exclusió que deixi sense cobertura 
la responsabilitat derivada de la seva circu-
lació.

juliol
agost

setembre
2017
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Durant molt de temps, pràcticament des de la 
publicació de la Llei 50/1980, de contracte d’as-
segurança, ha existit la polèmica sobre l’obliga-
ció del prenedor de l’assegurança de declarar els 
agreujaments de l’estat de salut dels assegurats 
en les pòlisses de vida o salut.

Efectivament, hem de recordar que l’article 10è 
d’aquesta llei 50/1980 deixa clar que:

“El tomador del seguro tiene el deber, antes de 
la conclusión del contrato, de declarar al asegu-
rador, de acuerdo con el cuestionario que éste 
le someta, todas las circunstancias por él co-
nocidas que puedan influir en la valoración del 
riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el 
asegurador no le somete cuestionario o cuando, 
aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 
que puedan influir en la valoración del riesgo y 
que no estén comprendidas en él”.

Fins al primer de gener de l’any 2016, l’article 
11è d’aquesta llei estava redactat en la forma 
següent:

“El tomador del seguro o el asegurado deberán 
durante el curso del contrato comunicar al asegu-
rador, tan pronto como le sea posible, todas las 
circunstancias que agraven el riesgo y sean de 
tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por 
éste en el momento de la perfección del contrato 
no lo habría celebrado o lo habría concluido en 
condiciones más gravosas”.

Aquest redactat no feia distincions entre els di-
ferents tipus d’assegurança, de danys o de per-
sones, per la qual cosa també s’havia d’aplicar a 
les assegurances de vida o de salut.

En conseqüència, si un assegurat sofria un 
agreujament en l’estat de salut que havia decla-

rat en el qüestionari inicial, es trobava obligat a 
comunicar-ho a l’assegurador.

Aquí començava la polèmica, ja que l’assegura-
dor podia, en el termini assenyalat per la Llei, 
comunicar al prenedor de l’assegurança la res-
cissió del contracte, cosa que deixava  l’asse-
gurat davant l’impossibilitat de contractar una 
nova assegurança, ja que el seu estat de salut 
no era idoni per ser acceptat  per part d’una nova 
asseguradora.

En defensa de l’assegurat es varen emetre diver-
ses sentències, tant del Tribunal Suprem, com de 
diferents audiències provincials.

Així, la Sentència 469/1997 de la Sala Civil del 
Tribunal Suprem de data 31 de maig de 1997, 
ponent Pedro González Poveda, deixava clar que 
s’aniria “contra el propio contenido contractual 
ya que en todos los supuestos de enfermedad 
más o menos grave del asegurado se concedería 
al asegurador una facultad de modificación del 
contrato o de rescisión del mismo con lo que se 
frustraría, en perjuicio del asegurado, la finali-
dad del contrato”.

És cert que aquestes sentències es refereixen a 
assegurances de vida per a cas de mort, on el 
jutge té més marge d’actuació ja que l’article 89 
de la llei deixa clar que “el asegurador no podrá 
impugnar el contrato una vez transcurrido el pla-
zo de un año, a contar desde la fecha de su con-
clusión, a no ser que las partes hayan fijado un 
término más breve en la póliza y, en todo caso, 
salvo que el tomador del seguro haya actuado 
con dolo”.

És a dir, transcorregut un any des de la data d’ini-
ci del contracte, la pòlissa esdevé ininpugnable, 
excepte per al cas de dol per part de l’assegurat.

Modificació de l’estat de  
salut d’un assegurat durant  
la vigència de la pòlissa
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Així ho corroborava la sentència de la Sala Ci-
vil del Tribunal Suprem, número 1373/2008, de 
04 de gener de 2008, ponent Juan Antonio Xiol 
Ríos, quan afirma:

“Otra restricción radica en la limitación temporal 
impuesta al asegurador para impugnar el con-
trato en caso de inexactitud por el art. 89 LCS 
. Esta limitación convierte el contrato en incon-
testable por el asegurador cuando trascurre un 
año desde su conclusión, salvo que exista dolo 
por parte del tomador del seguro o asegurado. 
De esta limitación se infiere que el asegurado 
no está obligado a comunicar las circunstancias 
que determinen una agravación del estado de 
su salud de las que tenga conocimiento cuando 
haya transcurrido un año a partir de la perfec-
ción del contrato (aunque hubieran sido objetiva-
mente cognoscibles en condiciones normales en 
este momento), pues en tal caso el asegurador 
sólo puede ejercer sus facultades de rescisión o 
reducción de la prestación si demuestra que ha 
existido mala fe por parte del asegurado, ya que, 
según declara reiteradamente la jurisprudencia, 
dispuso de la posibilidad de efectuar reconoci-
mientos médicos durante el expresado plazo, 
cabe suponer que con la finalidad de averiguar 
aquellas circunstancias de riesgo que, aun sien-
do desconocidas para el tomador, debían ser co-
nocidas en condiciones normales en el momento 
de la perfección de la póliza”.

Aquesta mateixa sentència, però, acabava ac-
ceptant el recurs de l’entitat asseguradora (EA) 
argüint que l’agreujament en l’estat de salut de 
l’assegurat s’havia produït abans que hagués 
transcorregut un any des de l’inici de la validesa 
de la pòlissa.

Per evitar problemes d’interpretació, finalment 
el legislador modificà l’article 11è d’aquesta Llei 
50/1980, el qual ha quedat redactat en la forma 
següent, a partir de la seva entrada en vigor, el 
primer de gener de 2016:

“1. El tomador del seguro o el asegurado deberán 
durante la vigencia del contrato comunicar al 
asegurador, tan pronto como le sea posible, la 
alteración de los factores y las circunstancias 
declaradas en el cuestionario previsto en el ar-

tículo anterior que agraven el riesgo y sean de 
tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por 
éste en el momento de la perfección del contrato 
no lo habría celebrado o lo habría concluido en 
condiciones más gravosas.

2. En los seguros de personas el tomador o el 
asegurado no tienen obligación de comunicar la 
variación de las circunstancias relativas al esta-
do de salud del asegurado, que en ningún caso 
se considerarán agravación del riesgo”.

Deixant sense modificació l’article 10è:

“El tomador del seguro tiene el deber, antes de 
la conclusión del contrato, de declarar al asegu-
rador, de acuerdo con el cuestionario que éste 
le someta, todas las circunstancias por él co-
nocidas que puedan influir en la valoración del 
riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el 
asegurador no le somete cuestionario o cuando, 
aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 
que puedan influir en la valoración del riesgo y 
que no estén comprendidas en él”.

En conseqüència, amb les modificacions intro-
duïdes a la Llei 50/1980, no varia l’obligació de 
declarar en el qüestionari que presenti l’EA totes 
les qüestions sobre l’estat de salut de l’assegu-
rat que s’hi plantegin.

En cas que existeixi dol o culpa greu de l’asse-
gurat per la manca d’informació, l’EA queda alli-
berada de la seva obligació d’indemnitzar-lo en 
cas de sinistre.

Del que queda exonerat l’assegurat, és de comu-
nicar en el futur possibles variacions en el seu 
estat de salut. Evidentment, aquesta exoneració 
és vàlida tant per a la nova producció com per 
als contractes en vigor abans de l’u de gener de 
2016.
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Des que va començar la crisi econòmica l’any 2008, 
hem sentit parlar moltes vegades d’un acrònim de 
tres lletres, el PIB.

L’hem sentit tantes vegades que ja se’ns ha fet fa-
miliar. Parlem que puja o que baixa, que tal o tal 
altra activitat genera molt (o poc), que tal o tal altre 
país té un PIB més alt que l’altre, etc.

Però, sabem què és el PIB?

Realment no existeix un sol PIB, sinó dos:

- El producte interior brut a cost de factors (PIBcf).
- El producte interior brut a preus de mercat (PI-
Bpm).

Podríem definir el primer com la suma de tots el 
preus de béns i serveis a la sortida del producte de 
fàbrica, incloent-hi les subvencions rebudes per les 
empreses.

Pel que fa al segon, el PIBpm, el podríem definir 
com la suma del consum i la inversió privats, més la 
despesa del govern, més les exportacions i menys 
les importacions.

Existeix una fórmula que uneix els dos PIB:

PIBpm = PIBcf + impostos – subvencions

Ho podem complicar una mica més. Qui ja té una 
certa edat, encara es recorda del terme renda naci-
onal i de la renda per càpita. Es parlava que un país 
deixava de ser subdesenvolupat quan la seva renda 
per càpita superava els 600 dòlars anyals.

Quan a finals dels anys seixanta del segle passat 
Espanya ho va aconseguir, el règim feixista de Fran-
co es va posar totes les medalles possibles, ento-
nant lloes a l’obra del dictador.

Doncs bé, la renda nacional equival al producte in-
terior net a cost de factors (PINcf).

Calculem en primer lloc el producte nacional brut a 
cost de factors (PNBcf).

I què és el PIBcf, doncs el resultat de sumar al PI-
Bcf les rendes rebudes per factors del país a l’es-
tranger i restar les rendes rebudes pels factores 
estrangers en el país.

Si a aquest PIBcf li restem la depreciació soferta 
pels béns de capital, obtenim el PINcf, o sigui, la 
renda nacional.

Dividint la renda nacional pel nombre d’habitants 
del país, tindríem la renda per càpita.

Bé, després de tot aquest embolic econòmic se-
guim amb un dubte: quan es parla de PIB, de quin 
PIB es parla?

Fàcil, es parla del producte interior brut a preus 
de mercat.

Ja hem vist la seva definició econòmica, però els 
mediadors d’assegurances ho tenim més fàcil per 
entendre el PIBpm. Quan demanem a una empresa 
la seva facturació per calcular o regularitzar una as-
segurança de responsabilitat civil, el que demanem 
és el PIB de l’empresa individual.

És a dir, el PIBpm coincideix amb la facturació (ven-
des) de tot un país.

Així ens trobem que, si el PIB mesura el total de 
vendes, perquè aquestes es produeixin, hi ha d’ha-
ver algú que compri.

En el cas del PIB hi ha quatre actors principals:

El PIB
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 - el sector públic,
 - les empreses i autònoms,
 - les famílies,
 - el sector exterior (exportacions).

Així, si algun o diversos d’aquests actors redueix 
el seu nivell de compres i aquesta reducció no és 
compensada per un increment d’adquisicions de la 
resta d’actors, el PIB es redueix i, ja sabem que si 
aquesta reducció es produeix durant tres trimestres 
consecutius, es diu que el país es troba en recessió.

Aquesta reducció de compres és sempre de ca-
ràcter psicològic. Quan alguns dels factors (o tots) 
pensa que l’economia no anirà bé, el primer que fa 
és reduir la seva despesa i, ja sabem que la manca 
de compres fa baixar el PIB.

És, doncs, molt important generar expectatives 
estables perquè no es produeixi una inquietud que 
redueixi la despesa. Així que la inestabilitat política 
i social produirà sempre una caiguda del PIB i la 
possible entrada en recessió.

I quan entrem en recessió, com podem sortir-ne? 
Al llarg de la història hi ha hagut, bàsicament, dues 
receptes econòmiques.

La teoria clàssica recomanava no fer res. A llarg 
termini, el mercat, per ell mateix, corregiria els de-
sequilibris i faria que es tornés al creixement.

La teoria keynesiana, en canvi, no creia en l’au-
tomatisme de correcció i demanava que, vista la 
debilitat compradora dels diferents actors, el que 
calia fer és que l’actor amb més poder econòmic, 
el sector públic, incrementés la seva despesa fins a 
fer tornar el PIB a la zona positiva.

Fins a la gran depressió dels anys trenta del segle 
passat s’aplicava la primera recepta. Des d’aquesta 
crisi i fins a la de l’any 1973, la segona.

A partir d’aquest any 1973, no hi ha recepta per sor-
tir de les recessions.

Intentar aplicar la primera és impossible, ja que el 
mercat globalitzat té tantes rigideses que mai tor-
naria, per ell mateix, a la senda del creixement.

Aplicar la segona recepta és també impossible, ja que 
comporta el creixement desmesurat del deute públic. 
Deute que és tan monstruós en aquest moment, que 
cap país al món està en condicions de retornar-lo.

Així que el que s’intenta és potenciar la producció 

de béns i serveis que tinguin demanda par part de 
tots o d’algun dels actors.

En el cas espanyol, vist que ni sector públic ni sec-
tor privat (famílies i empreses) podien incrementar 
les seves compres (ans al contrari, les reduïen for-
tament), s’optà per potenciar les vendes a l’exterior.

Això, unit a un abaratiment dels costos empresa-
rials, via reducció del preu del factor treball (mà 
d’obra), va permetre que les empreses poguessin 
incrementar les seves compres.

Finalment, amb l’increment de compres per part de 
les famílies, s’ha aconseguit recuperar els nivells 
de PIB anteriors a la gran recessió del 2010.

Semblaria, doncs, que tornem a ser igual de rics 
que abans de la crisi. I no és així, degut al parany 
que s’amaga darrere el concepte de PIB.

Es tendeix a considerar que aquest indicador macro-
econòmic mesura la riquesa d’un país, i no és així.

Posem un exemple. Es produeix una gran catàstrofe 
natural (terratrèmol, huracà, inundacions, etc.) que 
destrueix una part important d’un país.

La riquesa d’aquest país ha caigut de forma subs-
tancial, ja que se n’ha destruït una bona part.

I, en canvi, després d’una inicial pèrdua de PIB, en 
poc temps aquest indicador es recupera i creix de 
forma exponencial. Per què?

Ja hem vist que el PIB mesura el nivell de vendes i, 
és segur, que aquestes vendes es dispararan ja que 
s’ha de fer front a la reconstrucció d’infraestructu-
res (despesa a càrrec del sector públic), teixit indus-
trial (despesa a càrrec de les empreses), edificis i 
aixovars (despesa a càrrec de les famílies).

La població serà més pobra, però el país haurà in-
crementat el seu PIB.

Aquest empobriment de la població és el que 
s’amaga darrere la recuperació del PIB espanyol. 
La major part de la gent no ha recuperat els nivells 
d’ingressos anteriors a la crisi, però per a la macro-
economia (i els mercats) això no té cap importància, 
el país va bé, malgrat que molta gent quedi margi-
nada i sota el llindar de pobresa.

Bé, no em queda més que demanar perdó per 
aquesta pallissa econòmica i desitjar un bon any 
a tots i que el 2018 creixi més el PIB per a tothom.
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Sempre s’ha recalcat que la Llei 50/1980, de 8 
d’octubre, de contracte d’assegurança té caràc-
ter tuïtiu de cara a l’assegurat.

Però aquest caràcter tuïtiu també es vol ampli-
ar a les víctimes o perjudicats d’actuacions per 
part dels assegurats, les quals poden quedar 
emparades per les assegurances de respon-
sabilitat civil contractades pels causants dels 
perjudicis.

Un exemple d’aquesta protecció a les víctimes, 
potser el més clar, el trobem en l’article 76 
d’aquesta Llei.

Què regula aquest article? Vegem-ne el redac-
tat:

“El perjudicado o sus herederos tendrán ac
ción directa contra el asegurador para exigir
le el cumplimiento de la obligación de indem
nizar, sin perjuicio del derecho del asegura
dor a repetir contra el asegurado, en el caso 
de que sea debido a conducta dolosa de éste, 
el daño o perjuicio causado a tercero. La ac
ción directa es inmune a las excepciones que 
puedan corresponder al asegurador contra el 
asegurado. El asegurador puede, no obstan
te, oponer la culpa exclusiva del perjudica
do y las excepciones personales que tenga 
contra éste. A los efectos del ejercicio de la 
acción directa, el asegurado estará obligado 
a manifestar al tercero perjudicado o a sus 
herederos la existencia del contrato de segu
ro y su contenido”.

Desglossem aquest article, ja que és ric en ma-
tisos i controvèrsies.

Comença donant al perjudicat, o als seus he-
reus, per una acció o omissió de l’assegurat, 

l’“acción directa contra el asegurador para 
exigirle el cumplimiento de la obligación de 
indemnizar”.

És a dir, no cal que reclami al causant del per-
judici, ho pot fer directament contra el seu as-
segurador.

Evidentment que, per donar la possibilitat al 
perjudicat d’exercir aquesta acció directa, el 
prenedor de l’assegurança de responsabilitat 
civil està “obligado a manifestar al tercero 
perjudicado o a sus herederos la existencia del 
contrato de seguro y su contenido”.

O sigui, que haurà de donar o bé una informació 
detallada del contingut del contracte d’assegu-
rança o bé, directament, un còpia de l’exemplar 
de la pòlissa que regula aquest contracte.

Se’ns presenta, en aquest punt, un problema, 
quin és el termini de prescripció d’aquesta 
“acció directa”?, tenint en compte que el per-
judicat és beneficiari d’una relació jurídica en 
la qual, d’entrada, no ha intervingut en la seva 
gestació, però de la qual resulta directament 
beneficiat.

Els terminis de prescripció per a la reclamació 
dels perjudicis civils són clars:

 » D’un any, l’acció per exigir la responsa-
bilitat civil per les obligacions derivades de la 
culpa o negligència regulades en l’article 1902 
del Codi Civil espanyol (CCE), des del moment 
en què ho va saber el perjudicat.

 » De cinc anys, les accions personals de tot 
tipus que no tinguin termini especial de pres-
cripció legalment fixat.

L’article 76 de la Llei  
de contracte d’assegurança



268 | | 269

d’interès | el butlletíd’interès | el butlletí

ÍNDEX

La jurisprudència ha deixat clar que l’acció di-
recta no pot crear a favor del beneficiari perju-
dicat una cobertura més gran que la que té l’as-
segurat enfront de l’assegurador. I això també 
és vàlid en el règim de la prescripció i, per tant, 
el termini per exercir una “acció directa” contra 
l’assegurador és el mateix que el que té el ter-
cer contra l’assegurat.

És per això que ens els casos de culpa aqui-
liana (anomenada així per provenir de la lex 
Aquilia de damno dato romana), o sigui, la 
derivada d’una responsabilitat civil regulada 
per l’article 1902 del CCE, el termini de pres-
cripció sigui el de la culpa extracontractual, 
és a dir, un any.

Entrem ara en la part més important d’aquest 
article, quan assenyala que ”la acción directa 
es inmune a las excepciones que puedan cor
responder al asegurador contra el asegurado”.

I, únicament, formula una excepció que pot 
oposar l’assegurador, “la culpa exclusiva del 
perjudicado y las excepciones personales que 
tenga contra éste”.

Així que el perjudicat ha de ser indemnitzat en 
totes les ocasions, sense que l’assegurador 
pugui oposar cap exclusió que aparegui a la 
pòlissa.

Aquest principi ha estat avalat per la jurispru-
dència en nombroses ocasions. Així doncs les 
sentències del Tribunal Suprem de 26 de no-
vembre de 2001, d’11 de març de 2002 o de 22 
d’abril de 2002.

Vull entrar, però, a considerar la sentència de 
la Sala Civil de data 17 d’abril de 2015, ponent 
José Antonio Seijas Quintana, que assenyala:

“El derecho propio del tercero perjudicado para 
exigir al asegurador la obligación de indemnizar 
 STS 12 de noviembre 2013 , no es el mismo 
que el que tiene dicho tercero para exigir la in
demnización del asegurado, causante del daño. 
De forma que el tercero perjudicado, cuando 
ese causante del daño está asegurado, tiene 
dos derechos a los que corresponden en el lado 
pasivo dos obligaciones que no se confunden: 
la del asegurado causante del daño (que nace 
del hecho ilícito en el ámbito extracontractual 
o el contractual) y la del asegurador (que tam
bién surge de ese mismo hecho ilícito, pero que 
presupone la existencia de un contrato de se

guro y que está sometida al régimen especial 
del artículo 76).

Y es que, al establecer el artículo 76 de la LCS 
que la acción directa es inmune a las excep
ciones que puedan corresponder al asegurador 
frente al asegurado, se ha configurado una ac
ción especial, que deriva no solo del contrato 
sino de la ley, que si bien permite a la asegura
dora oponer al perjudicado que el daño sufrido 
es realización de un riesgo excluido en el con
trato, no le autoriza oponer aquellas cláusulas 
de exclusión de riesgos que tengan su funda
mento en la especial gravedad de la conducta 
dañosa del asegurado, como es la causación 
dolosa del daño, “sin perjuicio del derecho del 
asegurador a repetir contra el asegurado”; de
recho de repetición que sólo tiene sentido si se 
admite que el asegurador no puede oponer al 
perjudicado que el daño tuvo su origen en una 
conducta dolosa precisamente porque es obli
gación de la aseguradora indemnizar al tercero 
el daño que deriva del comportamiento doloso 
del asegurado”.

Semblaria que aquesta sentència entra en con-
tradicció amb l’article 19 d’aquesta mateixa 
Llei 50/1980, que afirma que “el asegurador 
estará obligado al pago de la prestación, sal
vo en el supuesto de que el siniestro haya sido 
causado por mala fe del asegurado”.

Però no és així, ja que el mateix article 76 dona 
a l’assegurador el “derecho del asegurador a 
repetir contra el asegurado, en el caso de que 
sea debido a conducta dolosa de éste, el daño 
o perjuicio causado a tercero”.

Això ho reflecteix la sentència que estem co-
mentant, quan afirma:

“No se trata con ello de sostener la asegu
rabilidad del dolo, sino de indagar si el le
gislador de 1980, junto a ese principio ge
neral que se respeta en su esencialidad, ha 
establecido una regla en el sentido de hacer 
recaer en el asegurador la obligación de in
demnizar a la víctima de la conducta dolosa 
del asegurado. El automático surgimiento del 
derecho de repetición frente al causante del 
daño salva el dogma de la inasegurabilidad 
del dolo: nadie puede asegurar las conse
cuencias de sus hechos intencionados. Falta
ría la aleatoriedad característica el contrato 
de seguro. Lo que hace la Ley es introducir 
una norma socializadora y tuitiva (con mayor 

o menor acierto) que disciplina las relaciones 
de aseguradora con víctima del asegurado. 
La aseguradora al concertar el seguro de res
ponsabilidad civil y por ministerio de la ley ( 
art. 76 LCS ) asume frente a la víctima (que 
no es parte del contrato) la obligación de in
demnizar todos los casos de responsabilidad 
civil surgidos de la conducta asegurada, au
nque se deriven de una actuación dolosa... Y 
es que cabalmente el art. 76 LCS rectamente 
entendido solo admite una interpretación a 
tenor de la cual la aseguradora, si no puede 
oponer el carácter doloso de los resultados (y 
según la norma no puede oponerlo en ningún 
momento: tampoco si eso está acreditado) es 
que está obligada a efectuar ese pago a la 
víctima, sin perjuicio de su derecho de repe
tir. Lo que significa en definitiva, y eso es lo 

que quiso, atinadamente o no, el legislador, 
es que sea la aseguradora la que soporte el 
riesgo de insolvencia del autor y nunca la 
víctima. El asegurado que actúa dolosamen
te nunca se verá favorecido; pero la víctima 
tampoco se verá perjudicada”.

Aquesta sentència corrobora el regulat per 
aquest article 76 i obre la porta que el perju-
dicat reclami directament a l’assegurador del 
causant del dany o perjudici.

La invocació d’aquest article per part dels per-
judicats o els seus lletrats evitaria als assegu-
rats els maldecaps derivats dels refusos dels 
asseguradors a fer-se càrrec de les reclamaci-
ons rebudes pels seus clients.
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És molt habitual que entre els diferents habitat-
ges situats en un edifici, un o uns quants siguin 
penyores en algun préstec hipotecari contrac-
tat pels seus propietaris.

També és normal que, havent-hi una pòlissa 
d’assegurança contractada per la comunitat de 
propietaris que empara la totalitat de l’edifici 
i, en conseqüència, també empara l’habitatge 
objecte de la hipoteca, algú es plantegi que, 
afegint una clàusula beneficiària en favor de 
l’entitat de crèdit que ha concedit el préstec, 
es compleix l’obligació de tenir assegurat el bé 
que garanteix el crèdit.

A priori semblaria correcte fer-ho. Efectiva-
ment, el punt 1 de l’article desè del Reial decret 
716/2009, de 24 d’abril, pel qual es desenvolu-
pen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de 
regulació del mercat hipotecari i altres normes 
del sistema hipotecari i financer, assenyala que

“los bienes sobre los que se constituya la 
garantía hipotecaria deberán contar con 
un seguro contra daños adecuado a la na-
turaleza de los mismos. Los riesgos cubi-
ertos deberán ser, al menos, los incluidos 
en los ramos de seguro 8 y 9 del artículo 
6.1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, 
de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados, con 
excepción del robo. La suma asegurada 
deberá coincidir con el valor de tasación 
del bien asegurado excluido el valor de 
los bienes no asegurables por naturaleza, 
en particular el suelo”.

I el punt 2 d’aquest mateix article afegeix que

“el tomador del seguro notificará al 

asegurador la existencia del préstamo o 
crédito que grave el bien asegurado, y el 
asegurador dará traslado de aquella noti-
ficación al acreedor”.

No exigeix, doncs, que qui constitueix el con-
tracte d’assegurança sigui el mateix titular del 
préstec hipotecari, únicament exigeix que es 
formalitzi el contracte d’assegurança i es co-
muniqui a l’assegurador l’existència del prés-
tec hipotecari.

En conseqüència, podria perfectament contrac-
tar l’assegurança la comunitat de propietaris i 
designar com a beneficiària per al bé hipotecat 
l’entitat de crèdit.

Això seria legalment correcte si tenim en comp-
te que l’article 7è de la Llei 50/1980, de con-
tracte d’assegurança, afirma clarament que

“los derechos que derivan del contrato 
corresponderán al asegurado o, en su 
caso, al beneficiario, salvo los especiales 
derechos del tomador en los seguros de 
vida”.

Recordem que, no tenint la comunitat de propi-
etaris personalitat jurídica que li permeti pos-
seir cap tipus de bé (moble o immoble), però 
sí potestat de contractar determinats serveis, 
ens trobem que en el cas del contracte d’as-
segurança, el prenedor és la comunitat de pro-
pietaris, però els assegurats són els diferents 
copropietaris, els quals són titulars de tots els 
drets de la pòlissa d’assegurances.

Malgrat el que he exposat, ens trobem que, 
en general, les entitats asseguradores refusen 
incloure clàusules beneficiàries a favor d’un 
copropietari. I és correcte que ho facin.

Inclusió d’una clàusula  
beneficiària en l’assegurança 
de comunitat

Anem a veure les raons d’aquesta afirmació.

La primera raó es fonamenta en tres pilars.

Per un costat, el punt 3 de l’esmentat article 
10è del Reial decret 716/2009, assenyala que

“en el caso de falta de pago de la prima 
por el tomador del seguro, el asegurador 
lo notificará al acreedor antes de que 
haya expirado el plazo de gracia del pago 
de la prima”.

És a dir, l’assegurador haurà d’informar l’entitat 
creditora que la prima no s’ha pagat, abans que 
transcorri un mes des del venciment del perío-
de d’assegurança.

Si se’m permet un parèntesi, el legislador 
ha comès una contradicció clara a l’incloure 
aquest punt a la llei. Efectivament, l’article 15è 
de la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança, 
afirma clarament que

“en caso de falta de pago de una de 
las primas siguientes, la cobertura del 
asegurador queda suspendida un mes 
después del día de su vencimiento”.

És a dir, l’assegurador no pot afirmar que la 
prima no ha estat abonada fins que hagi trans-
corregut un mes des del venciment del període, 
però si comunica a l’entitat creditora l’impaga-
ment una vegada estigui en suspens la cober-
tura, haurà incomplert el que assenyala la Llei 
de regulació del mercat hipotecari.

Tanco el parèntesi. El segon pilar el trobem 
a l’article 41 de la Llei 50/1980, de contracte 
d’assegurança, quan afirma que

“la extinción del contrato de seguro no 
será oponible al acreedor hipotecario, 
pignoraticio o privilegiado hasta que 
transcurra un mes desde que se le comu-
nicó el hecho que motivó la extinción”.

O sigui, el contracte d’assegurança haurà d’es-
tar en vigor fins que hagi transcorregut un mes 
des que l’assegurador hagi avisat l’entitat cre-
ditora de la seva rescissió o suspensió.

Això fa que l’assegurador no estigui interessat 
en anul·lar el contracte, ja que es veu obligat a 
donar cobertura durant un mes, pel qual no ha 
cobrat prima, la qual cosa pot impedir que la 

Comunitat de propietaris pugui rescindir el con-
tracte d’assegurança, trobant-nos que l’interès 
d’un únic propietari pot lesionar els interessos 
de la resta de propietaris que podrien estar in-
teressats en concloure una assegurança més 
beneficiosa.

Finalment, el tercer pilar el trobem en aquest 
mateix article 41, que assenyala que

“los acreedores a que se refiere este artí-
culo podrán pagar la prima impagada por 
el tomador del seguro o por el asegurado, 
aun cuando éstos se opusieren. A este 
efecto, el asegurador deberá notificar a 
dichos acreedores el impago en que ha 
incurrido el asegurado”.

Aquest redactat afecta l’entitat creditora, ja 
que podria obligar-la a abonar la totalitat de la 
prima de l’assegurança de comunitat, quan el 
crèdit hipotecari correspon només a un propi-
etari.

Afegim una altra raó. L’article 40 de la Llei 
50/1980, de contracte d’assegurança, afirma 
que

“el asegurador a quien se haya notificado 
la existencia de estos derechos no podrá 
pagar la indemnización debida si el con-
sentimiento del titular del derecho real o 
del privilegio”.

I l’article 42 d’aquesta mateixa llei afegeix que

“en el caso de que la indemnización haya 
de emplearse en la reconstrucción de las 
cosas siniestradas, el asegurador no pa-
gará la indemnización si el asegurado y 
los acreedores a que se refieren los artí-
culos anteriores no se ponen de acuerdo 
sobre las garantías con las que aquéllas 
han de quedar afectadas a la reconstruc-
ción”.

Ens trobem que, per l’interès d’un copropietari, 
es poden veure lesionats els interessos de la 
resta ja que la indemnització del sinistre es pot 
dilatar en el temps, fins que entitat creditora i 
deutor no es posin d’acord o aquesta entitat no 
doni el vistiplau al rescabalament dels danys.

Si no pot demanar inclusió de clàusula benefici-
ària a la pòlissa de la comunitat, què ha de fer 
el propietari del bé penyora?
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Doncs, haurà de contractar una pòlissa per 
cobrir aquest bé penyora del crèdit hipotecari. 
Però fet això, ha de comunicar a la comunitat 
l’existència d’aquest contracte, ja que hi ha 
concurrència d’assegurances i, segons asse-
nyala l’article 32 de la Llei 50/1980, de contrac-
te d’assegurança,

“el tomador del seguro o el asegurado 
deberán, salvo pacto en contrario, co-
municar a cada asegurador los demás 
seguros que estipule Si por dolo se omi-
tiera esta comunicación, y en caso de 
sobreseguro se produjera el siniestro, los 
aseguradores no están obligados a pagar 
la indemnización”.

Com a solució per no haver d’incórrer en con-
currència d’assegurances, el propietari podria 

demanar a la comunitat l’exclusió del capital 
corresponent a la seva propietat de l’assegu-
rança comunitària i que aquesta propietat que-
dés fora de qualsevol possible indemnització 
en cas de sinistre.

Aquesta solució és legalment correcta, però 
difícilment acceptable per les entitats assegu-
radores, ja que pot ser font de controvèrsies en 
el moment d’un sinistre que afecti la comunitat 
de propietaris.
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Una de les parts del Reglament de l’assegu-
rança obligatòria de responsabilitat civil en la 
circulació de vehicles de motor que més contro-
vèrsia, a tots els nivells, genera, és la definició 
de fet de la circulació.

L’article segon d’aquest Reglament és l’encar-
regat de definir què s’entén per fet de la circu-
lació i ho fa en la forma següent:

“1. A los efectos de la responsabilidad ci
vil en la circulación de vehículos a motor 
y de la cobertura del seguro obligatorio 
regulado en este Reglamento, se enti
enden por hechos de la circulación los 
derivados del riesgo creado por la con
ducción de los vehículos a motor a que 
se refiere el artículo anterior, tanto por 
garajes y aparcamientos, como por vías 
o terrenos públicos y privados aptos para 
la circulación, urbanos o interurbanos, 
así como por vías o terrenos que sin tener 
tal aptitud sean de uso común.

2. No se entenderán hechos de la circu
lación: 

a) Los derivados de la celebración de pru
ebas deportivas con vehículos a motor 
en circuitos especialmente destinados al 
efecto o habilitados para dichas pruebas, 
sin perjuicio de la obligación de suscrip
ción del seguro especial previsto en la 
disposición adicional segunda.

b) Los derivados de la realización de tare
as industriales o agrícolas por vehículos 
a motor especialmente destinados para 
ello, sin perjuicio de la aplicación del 
apartado 1 en caso de desplazamiento 
de esos vehículos por las vías o terrenos 

mencionados en dicho apartado cuan
do no estuvieran realizando las tareas 
industriales o agrícolas que les fueran 
propias. 

En el ámbito de los procesos logísticos 
de distribución de vehículos se consi
deran tareas industriales las de carga, 
descarga, almacenaje y demás operaci
ones necesarias de manipulación de los 
vehículos que tengan la consideración 
de mercancía, salvo el transporte que se 
efectúe por las vías a que se refiere el 
apartado 1.

c) Los desplazamientos de vehículos a 
motor por vías o terrenos en los que no 
sea de aplicación la legislación señalada 
en el artículo 1, tales como los recintos 
de puertos o aeropuertos.

3. Tampoco tendrá la consideración de 
hecho de la circulación la utilización de 
un vehículo a motor como instrumento 
de la comisión de delitos dolosos contra 
las personas y los bienes. En todo caso 
sí será hecho de la circulación la utiliza
ción de un vehículo a motor en cualquie
ra de las formas descritas en el Código 
Penal como conducta constitutiva de de
lito contra la seguridad vial, incluido el 
supuesto previsto en el artículo 382 de 
dicho Código Penal”.

Aquest article 382 del Codi Penal asse-
nyala que:

“Cuando con los actos sancionados en 
los artículos 379, 380 y 381 se ocasio
nare, además del riesgo prevenido, un 
resultado lesivo constitutivo de delito, 

Fets de la circulació
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cualquiera que sea su gravedad, los Ju
eces o Tribunales apreciarán tan sólo la 
infracción más gravemente penada, apli
cando la pena en su mitad superior y con
denando, en todo caso, al resarcimiento 
de la responsabilidad civil que se hubiera 
originado”.

Els articles 379, 380 i 381 es refereixen al fet 
de superar els límits de velocitat, conduir sota 
la influència d’alcohol i/o drogues i a la conduc-
ció temerària, respectivament.

Amb la redacció de l’article segon del Regla-
ment de l’assegurança obligatòria se’ns pre-
senta una llacuna legal.

Efectivament, per un costat assenyala que es 
consideraran fets de la circulació “los deriva-
dos del riesgo creado por la conducción de los 
vehículos a motor”.

És a dir, per poder ser considerat fet de la cir-
culació, el vehicle ha de ser conduït per alguna 
persona i, en conseqüència, semblaria que si el 
vehicle està aturat, aparcat o es posa en marxa 
tot sol, no es pot considerar un fet de la circula-
ció el dany que causi a tercers.

En canvi, aquest mateix article assenyala clara-
ment els pocs casos que no es consideren fets 
de la circulació:

- la participació en proves esportives
- els derivats de la realització de feines in-

dustrials o agrícoles per vehicles de motor 
especialment destinats a aquestes feines

- desplaçaments per ports i aeroports
- la utilització d’un vehicle com a instru-

ment de la comissió de delictes dolosos 
contra les persones i els béns.

Així que, si només deixen de ser fets de la cir-
culació els que assenyala l’article segon, vol 
dir que tota la resta de casos en què es pugui 
trobar un vehicle sí que ho són.

Per aclarir definitivament els dubtes sobre la 
consideració de fet de la circulació, haurem 
d’apropar-nos a la jurisprudència.

Comencem per la sentència del TS de 2 de de-
sembre de 2008, ponent Encarnación Roca Trí-
as, que establia criteri doctrinal en qüestions 
sobre les que existia jurisprudència contradic-
tòria de les audiències provincials quan inter-

pretaven el terme “circulació” en els processos 
civils relatius a la indemnització de danys i per-
judicis causats per un fet de la circulació, i que 
afirmava que s’ha de considerar com a tal:

“...la regla general consiste en atribuir 
esta categoría a las situaciones en las 
que el vehículo se encuentra en movi-
miento, de modo que cuando está es-
tacionado de forma permanente, o bien 
cuando está siendo utilizado de forma 
distinta a la que resulta el uso natural 
de un vehículo, no nos hallamos ante un 
hecho de la circulación. A esta regla se le 
debe añadir la que ahora se formula en el 
caso de que el vehículo se halle aparca-
do por una parada efectuada durante un 
trayecto, ya sea por exigencias del propio 
trayecto, ya sea por exigencias legales, 
para facilitar el debido descanso del 
conductor: en estos casos se trata de un 
hecho de la circulación, por lo que debe 
declararse la doctrina de acuerdo con la 
que a los efectos de la interpretación del 
Art. 1 de la Ley sobre Responsabilidad Ci-
vil y Seguro en la Circulación de Vehícu-
los a Motor, contenida en la disposición 
adicional 8ª de la ley 30/1995, los sinies-
tros ocurridos durante una parada en la 
ruta seguida por el vehículo constituyen 
hechos de la circulación y por tanto, es-
tán incluidos en el ámbito del seguro de 
responsabilidad civil contratado”.

Reafirma aquesta doctrina la sentència del TS 
de 6 de febrer de 2012, ponent Juan Antonio 
Xiol Ríos, que afirma que:

“...no cabe deducir automáticamente la 
inexistencia de riesgo derivado de su 
conducción de la simple constatación 
de que el vehículo se encuentre parado. 
Este razonamiento se explica por el pro-
pio espíritu y finalidad protectora de la 
víctima o perjudicado del artículo 1.1 de 
la LRCSCVM, según el cual «el conductor 
de vehículos a motor es responsable, en 
virtud del riesgo creado por la conducción 
del mismo, de los daños causados a las 
personas o en los bienes con motivo de 
la circulación», en la medida que la efi-
cacia del precepto se hace depender de 
que los daños personales o materiales se 
ocasionen «con motivo de la circulación», 
en el sentido, no de que se produzcan es-
tando el vehículo a motor en movimien-

to, -aun cuando esto sea lo más común-, 
sino incluso cuando no lo esté, por ser 
suficiente con que tales daños o lesiones 
deriven del riesgo creado con su conduc-
ción, situación que también comprende 
la del vehículo estacionado al constituir 
el aparcamiento o la simple parada una 
maniobra más de la conducción”.

En definitiva, de tota aquesta jurisprudència 
es desprèn que els danys que causi un vehi-
cle aparcat o estacionat de forma temporal, ja 
sigui per motius del viatge o altres, s’han de 
considerar fets de la circulació.

La jurisprudència no limita el temps en què el 
vehicle pot estar aparcat, la qual cosa dona op-

ció a considerar com a ocasionats per un fet 
de la circulació els danys produïts a tercers 
per l’incendi del vehicle, malgrat que porti dies 
sense moure’s.

En canvi, els danys causats pel vehicle quan 
s’està utilitzant de forma diferent a la que 
resulta com a ús natural d’aquest vehicle, no 
s’han de considerar fets de la circulació.
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Sembla mentida, però va ser al segle passat 
(l’any 1991) quan vaig rebre la invitació del Col-
legi per escriure al nostre El Butlletí.

El que havia de ser una col·laboració intermi-
tent, va acabar permetent-me estar en contacte 
amb els companys cada trimestre.

Més d’un quart de segle hem deixat enrere i, en 
aquest temps, moltes coses han canviat.

Al nostre Col·legi hi ha hagut tres presidents, 
tots tres extraordinàries persones, grans pro-
fessionals i excel·lents administradors, que han 
portat el Col·legi a ser un dels millor valorats (si 
no el millor) de tot l’Estat.

Una cosa, però, no ha canviat en tots aquests 
anys i ha estat la figura del nostre bon amic 
i company Josep Maria Torras, ànima i pilar 
on tots ens hem recolzat i que espero que per 
molts anys els col·legiats ho puguin seguir fent.

En la nostra professió hem passat de tenir trac-
te directe amb les moltes sucursals, amb poder 
de decisió, que existien a les nostres contra-
des, a haver de tractar amb serveis centrals o 
territorials, més o menys pròxims, de les enti-
tats asseguradores.

Del tracte amb persones amb noms, cognoms i 
presència física, a les quals coneixíem i sabíem 
què els podíem demanar, hem passat al tracte, 
mitjançant telèfons o adreces de correu elec-
trònic, amb persones que, potser sí, en sabem 
els noms, però no en coneixem la fisonomia ni 
la seva disposició a entendre les qüestions que 
plantegem.

S’ha passat d’haver d’esperar dies i setmanes 
per rebre aquella pòlissa que havíem demanat 

a emetre-la el mateix mediador, amb els riscos 
legals que aquesta acció comporta.

Utilitzàvem un aparell meravellós, el telefax, 
que semblava el súmmum de la tecnologia, que 
ens permetia un contacte àgil i fefaent amb 
asseguradores i clients, sense haver de des-
plaçar-nos físicament o esperar l’arribada del 
correu (no electrònic). I avui aquest aparell ens 
sembla poc més que una peça de museu.

Per aquelles dates de l’últim decenni del segle 
XX, dues empreses, MOVISTAR i AIRTEL, van 
començar a introduir massivament el telèfon 
mòbil. .

Aquests nous telèfons mòbils varen venir a 
reemplaçar els primitius models que només 
estaven a l’abast de qui tenia les possibilitats 
tècniques i econòmiques d’utilitzar-ne un, i 
que, a més a més, es veia forçat a arrossegar 
un aparell enorme, de més de mig quilo, que 
costava un ronyó i que tenia una cobertura tan 
limitada que feia llàstima.

I què dir d’internet? Si algú n’havia sentit par-
lar, pensava que era una cosa de ciència-ficció. 
Si els ordinadors es connectaven entre ells, ho 
feien utilitzant la xarxa de telefonia, emprant 
el famós “punt a punt”, i pagant una miliona-
da per poder transmetre quatre dades a una 
velocitat que avui faria riure d’incredulitat les 
meves netes.

I, encara que a les noves generacions els sem-
bli impossible, sobrevivíem sense estar con-
nectats permanentment a les xarxes socials o 
haver d’estar localitzables les 24 hores del dia.

Hem vist desaparèixer entitats asseguradores 
que semblaven sòlides com autèntiques co-

A reveure

lumnes: Banco Vitalicio, La Unión y el Fénix 
Español, Aurora-Polar, UAP, AGF, Winterthur i 
tantes altres.

S’ha passat  d’unes 600 asseguradores a 1.104, 
segons els registre actual de la DGSFP. Però 
moltes d’aquestes són mútues de previsió so-
cial (48), companyies que depenen de l’entitat 
principal (d’AXA, per exemple, en depenen 30 
i d’Allianz 31) o que estan treballant en lliure 
prestació de serveis (805).

Però els mediadors ens adaptem a tot. A dues 
noves lleis de mediació, a la irrupció d’entitats 
asseguradores de venda directa, a l’arribada de 
brokers estrangers i a la competència de les 
entitats de crèdit (bé, això últim no ha canviat 
ni canviarà), i, per tant, ens adaptarem a les no-
ves formes de donar servei als nostres clients 
i d’oferir els nostres productes d’assegurança.

Al món també han caigut columnes que sem-
blaven monolítiques, així, el 31 de desembre de 
1991 desapareixia la Unió Soviètica, una cosa 
impensable per a diverses generacions.

Hem assistit al naixement i desenvolupament 
del terrorisme de caràcter islamita, amb tota la 
seva càrrega d’horrors i dolor per a innocents.

Des de la caiguda de les Torres Bessones de 
Nova York, passant pels atemptats de París, 
Madrid, Berlín o Barcelona, un regueró de sang 
ha acompanyat les accions d’aquest terrorisme 
i, com a efecte col·lateral, s’ha produït una re-
tallada en els drets i llibertats de les persones 
en nom de la seguretat.

L’economia ha sofert tres recaigudes en la crisi 
iniciada el 1973, crisi que marca el final del mo-
del econòmic capitalista: la de 1992, la de 2000 
i, sobretot, la de 2008.

L’última va estar a punt de significar el col·lap-
se total del sistema financer mundial i encara 
avui n’estem sofrint les conseqüències en for-
ma de retallades de l’estat del benestar, dels 
drets laborals i de desaparició d’una bona part 
de la classe mitjana.

El final del model econòmic capitalista ha de 
donar pas a un de nou.

Com serà aquest nou model? A data d’avui nin-
gú ho sap, el que és segur és que el capital (la 
màquina) tindrà encara un pes més gran.

El que també és segur és que davant aquest 
model s’obren dos camins ben diferents.

Un porta a la unitat de totes les gents del pla-
neta, amb la desaparició de fronteres i obsta-
cles, a fi de poder fer front als problemes reals 
del món: canvi climàtic, superpoblació, exhauri-
ment de recursos degut al seu malbaratament, 
fam, pobresa, etc.

L’altre camí ens porta a una nova edat mitjana, 
amb una miríada d’estats de totes les mides, 
protegits per noves i velles fronteres, amb dis-
putes més o menys sagnants entre ells i amb 
una població totalment empobrida i sense drets 
ni recursos.

Esperem que els polítics i els que retenen el po-
der real siguin conscients del que ens juguem i 
actuïn en conseqüència.

Quan arribo a les meves últimes línies per al 
nostre El Butlletí, no vull deixar de donar les 
gràcies al Col·legi per la confiança que ha de-
mostrat deixant-me escriure les meves petites 
aportacions a la nostra professió.

Si tan sols un dels meus escrits ha servit d’aju-
da a algun company, em considero més que sa-
tisfet i dono per bona la feina d’aquests anys.

Per acabar, un record als companys que han 
quedat pel camí en aquests anys. Tots han sigut 
un exemple per al nostre dia a dia professional 
i humà.

Res més, una abraçada a tots i espero que ens 
continuarem trobant en les moltes activitats 
del nostre Col·legi.

A reveure.
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