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DAVID CÉSPEDES GIRONA

■ Divulgar les funcions del me-
diador d'assegurances, la seva im-
portància social i econòmica, i la
seva necessitat en el món actual
són els objectius que es marca el
Col·legi de Mediadors d’Assegu-
rances de Girona per celebrar els
dies 20 i 22 d’octubre els actes de
la Setmana Mundial del media-
dor que enguany arriba a la seva
46a edició. Aquest any, però, el
format serà diferent i s’ha adaptat
a les actuals circumstàncies de

l’emergència sanitària de la covid-
19. Això no ha estat impediment
perquè s’hagi confeccionat un
atractiu programa que es podrà
seguir gràcies a les noves tecnolo-
gies. 

Des del col·legi tenien molt clar
que havien de continuar enda-
vant com a bona mostra de la vo-
luntat que hi ha de superar
aquests difícils moments. No hau-
rà estat fàcil però la Setmana
Mundial del Mediador tira enda-
vant amb les mateixes ganes i il·lu-

sions que en anteriors edicions. 
En la salutació que fa en el pro-

grama oficial, el president del
col·legi, Jordi Triola, ho té molt
clar. «Sé que és agosarat el fet de
voler fer una Setmana Mundial
amb aquests antecedents durant
tots aquests mesos complicats, i
encara no veiem del tot el final del
túnel» però així i tot «aprofitant les
noves tecnologies celebrarem
una Setmana Mundial diferent via
streaming, intentarem, gràcies a
internet, que tots els que treba-

llem per a la família mediadora i
el que representa la puguem arri-
bar a desenvolupar amb una certa
normalitat». 

Perquè realment, l’esperit de la
Setmana Mundial segueix vigent.
«L’esperit que sempre hem defen-
sat de la Setmana Mundial és que
realment sigui aquell lloc per po-
der parlar amb tots els actors de la
mediació, amb un to professional
i amigable alhora, intercanviant
els diferents punts de vista, però
sempre sumant, com he dit en di-

verses ocasions, evidentment que
en aquesta edició no serà de tot
igual». Triola fa esment en la seva
salutació al fet que serà una edició
molt especial però renovant un
any més les ganes perquè «les co-
municacions ens acompanyin i
facin que aquesta diferència sigui
la que ens porti a celebrar aquesta
edició del tot especial».

El desig no pot ser un altre que
tornar a la normalitat com més
aviat millor a «fi que tots puguem
compartir de nou l’intercanvi
d’opinions i poder-nos saludar de
forma normalitzadora amb una
forta abraçada, una bona encai-
xada de mans o uns bons petons i
segellar i fer més fortes les rela-
cions col·legials amb els nostres
mediadors, familiars, assegura-
dores, pèrits i també els represen-
tants de la societat civil gironina i
del món empresarial», segons Jor-
di Triola. 

Aquest esforç s’ha traduït tam-
bé a confeccionar un programa
molt complet que arrancarà el dia
20 d’octubre, a les 6 de la tarda,
amb un webinar que portarà per
títol «Miscel·lània de les darreres
sentències del TS i altres tribunals
en matèria d’assegurances» i en
què intervindran Xavier Martínez
Vidal, advocat i cap de la xarxa ju-
rídica de Mapfre Catalunya i Ba-
lears i Jordi Casagran Viñas, corre-
dor d’assegurances i vicepresi-
dent del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Girona. 

La Setmana Mundial va instau-
rar-se en el V Congreso Paname-
ricano de Productores de Seguros
-organitzat per COPAPROSE- ce-
lebrat a Madrid el mes de maig de
1974. En aquest congrés va apro-
var-se una moció que establia la
creació de la «Setmana Mundial
dels Productors d'Assegurances»,
que tindria lloc del 22 al 27 d'oc-
tubre de cada any, en commemo-
ració de la Primera Reunión Mun-
dial de Productores de Seguros
(Buenos Aires, 22 al 27 d'octubre
de 1972) i de la Carta de Buenos
Aires. A l'esmentada moció, efec-
tuada pel consell director de CO-
PAPROSE (Confederación Pana-
mericana de Productores de Se-
guros), va adherir-s'hi el BIPAR
(Bureau International des Pro-
ducteurs d'Assurances et de Réas-
surances), per acord del seu co-
mitè de direcció, amb la qual cosa
la celebració d'aquesta Setmana
va adquirir caràcter mundial.
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Imatge del públic present en un dels actes de l’anterior edició de la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances. CMAG

46a Setmana Mundial
del Mediador
d’Assegurances
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona adapta els actes a un nou format a
casusa de la pandèmia però manté l’esperit per reivindicar i posar en relleu la seva professió
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■Aemes, Mapfre i Zurich són els
tres finalistes que opten a rebre
aquest any la 31a edició del Premi
Sol que el Col·legi de Mediadors
d’Assegurances atorga a l’entitat,
organisme o institució d’àmbit
nacional o internacional que
s’hagi destacat per la seva tasca
d’enfortiment i defensa de la figu-
ra del mediador col·legiat i en les
seves relacions amb el Col·legi. El
seu lliurament és un dels mo-
ments més esperats de la Setma-
na Mundial i aquest any es con-
cedirà el dia 22 d’octubre en el
marc d’una sessió que s’oferirà
també via streaming des del plató
de televisió que s’instal·larà a
l’Hotel Palau de Bellavista by
Urhhotels de Girona. 

La cerimònia de lliurament
anirà precedida de l’acte central,
que començarà a les 7 de la tarda
amb l’entrevista a la cuinera Car-
me Ruscalleda a càrrec del perio-
dista i vicepresident de la Demar-

cació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Jordi
Grau. Ruscalleda parlarà de pro-
ducte, tradició i creativitat. A con-
tinuació, al voltant de les 8 del
vespre tindrà lloc l’homenatge
als mediadors veterans i el reco-
neixement als 50 anys de col·le-
giació.

A continuació està anunciada
la sorpresa de la nit que porta el
nom d’«Assegurança Gastronò-
mica» i que els organitzadors no
han volgut desvelar. A 3/4 de 9 de
la nit es lliurarà el Premi Sol i al
voltant de les 9 de la nit es preveu
fer la cloenda d’aquesta 46a Set-
mana Mundial del Mediador
d’Assegurances. 

El primer guanyador del Premi
Sol va ser la firma Cresa-Grup
Allianz-RAS. Històricament du-
rant aquestes tres dècades ha ha-
gut molts guanyadors el que re-
marca el prestigi de rebre aquesta
distinció. Entre les empreses que
han aconseguit aquest reconei-
xement hi ha per exemple FIATC,
Generali, Plus Ultra, Winterthur,
Reale Assegurances, Liberty Ser-
guros, Mapfre, Vitalicio o Saba-
dell Grup Assegurador. Altres
guanyadors han estat el Consor-
cio de Compensación de Segu-
ros, l’Agrupación Convenio RC
Corredores, el Consejo General
de los Colegios Mediadores de
Seguros, la Real Academia Espa-
ñola o la Mútua de Propietaris,
entre d’altres. 

El Premi Sol reconeixerà el
compromís amb el sector
Els finalistes són Aemes, Mapfre i Zurich La cuinera Carme Ruscalleda serà la
convidada d’aquest any i en la seva intervenció parlarà sobre producte, tradició i creativitat

Josep Armas, director territorial Catalunya d’AXA Seguros rebent el guardó de 2019. CMAG
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■ La frase resumeix l’esperit. «No
us deixeu entabanar.  Estem al vos-
tre costat. Hi som!». El Col·legi de
Mediadors d’Assegurances fidel a
la seva tradició de posar en marxa
diferents campanyes aquest any
aposta per una que pretén per un
costat posar en alça la figura del
mediador i, a la vegada, que ser-
veixi de denúncia per denunciar
precisament alguna mala praxi.

En aquest sentit, des del col·legi
s’assegura que la campanya, rela-
cionada amb la bancassegurança,
busca potenciar la figura del me-
diador d’assegurances col·legiat i
denuncia que la «la banca segueix
vinculant la contractació d’asse-
gurances a la concessió de prés-
tecs i hipoteques, incomplint al-
menys tres lleis». Segons el col·legi,
aquestes tres lleis són: La Llei de
defensa dels consumidors i usua-
ris; la Llei de mediació d’assguran-
ces i reassegurances de 2006 subs-
tituïda per la transposició de la
IDD, mitjançant RDL i la Llei de
defensa de la competència». S’ex-

plica que «tots coneixem l'evident
falta de transparència en la infor-
mació que es dona al client. En
molts casos no s'obliga a la con-
tractació però se suggereix, incita
o es recomana la contractació, en
una situació d'abús de posició do-
minant».  La pràctica de vincular
la concessió d'un crèdit a la con-
tractació d'una assegurança té, se-
gons el col·legi, «una altra deriva-
da: en moltes ocasions, s'ofereix
un preu més alt o unes cobertures
per damunt de les necessitats reals
de qui contracta. Malauradament,
les administracions i el regulador
segueixen consentint una pràctica
que va contra el lliure mercat i con-
tra els drets dels clients, que en el
moment de demanar un crèdit es-
tan en una situació d'inferioritat
evident». Per això el paper del me-
diador és fonamental. «En cas de
dubte, és qui assessora sobre les
cobertures reals necessàries, el
preu mitjà de mercat i el ventall de
possibilitats que existeixen per co-
brir el requisit per formalitzar un
crèdit».

«No us deixeu entabanar.
Estem al vostre costat. Hi som!»
El Col·legi posa en marxa una campanya a través de les xarxes socials per potenciar la figura i el paper
del mediador col·legiat que, a la vegada, té un component de denúncia sobre la mala praxi bancària

Carles Xuriguera protagonitza la imatge de la campanya. CMAG

D.C. GIRONA

■La comissió d’Imatge i Publici-
tat del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Girona és
molt activa i manté una llarga tra-
dició de campanyes publicitàries
que sempre tenen un missatge
molt clar de difusió. En aquesta
ocasió qui posa la «cara» i la imat-
ge al missatge que volen donar és

l’actor i humorista de Torroella de
Montgrí Carles Xuriguera. La
campanya es fa en un vídeo que
s’emetrà fins al proper 31 d’octu-
bre a les xarxes socials.

Sempre es té molt present la
importància de transmetre una
idea o un missatge de la forma
més clara. La visibilitat i la imatge
del mediador d’assegurances es
reforça en cada campanya que se
sol llançar cada dos anys. Va co-
mençar el 1981 amb una cam-
panya ja molt avançada per a la
seva època i precisament posant
de manifest la figura del media-
dor. Amb un clar: «Jo soc un
agent...» es pretenia reivindicar la

seva professió. El que representa
la confiança que ofereix un me-
diador també s’ha remarcat molt
al llarg dels anys. I és que un fet
molt remarcable és que tot i el pas
dels anys tots els missatges con-
tinuen a hores d’ara tenint plena
vigència. No caduquen i aquí rau
l’èxit de molts eslògans. Molts
professionals recordaran la cam-
panya de 1981 que anava acom-
panyada de la frase del col·legiat
un altre que deia. «El Titanic va
ser assegurat» així com també les
cames de l’actriu Marlène Dies-
trich o la pistola del mític bando-
ler català Serrallonga.  Sempre es
busca posar en relleu que el me-

diador dona confiança i garanties
i que sempre buscarà defensar els
interessos dels clients. Per això
quasi totes les campanyes dis-
senyades en els darrers anys han
girat al voltant de la garantia que
suposa el mediador col·legiat. El
2009 per exemple el lema era «Els
col·legiats són la garantia» i es ju-
gava amb la imatge d’una sèrie de
lletres.  Amb anterioritat el 1991-
92 la imatge eren dos nens jugant
amb el títol «Professionals de
confiança», el 1995 el lema esco-
llit va ser «Estic en mans d’un
col·legiat, estic segur» i el 1998 es
presentaven els símbols de la
«confiança» que eren precisa-

ment les sigles que distingeixen
els professionals que estan col·le-
giats. Ja des del col·legi de Media-
dors d’Assegurances s’explica
que s’insisteix en la importància
de ser col·legiat i transmetre con-
fiança ja que són una garantia.
Ho són per diverses raons però
bàsicament perquè els media-
dors tenen una formació especí-
fica que els permet donar respos-
tes als clients de manera ràpida,
perquè estudien les necessitats
particulars de cada assegurat,
perquè es garanteix un tracte per-
sonal i perquè sempre es busca
defensar els interessos dels
clients. 

Una llarga tradició de campanyes amb molt missatge

Aquesta nova campanya
té com a imatge l’actor
i humorista gironí
Carles Xuriguera
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DAVID CÉSPEDES GIRONA

■ Si existeixen uns pilars bàsics
en la figura del mediador d’asse-
gurances aquests són de ben se-
gur la proximitat i la confiança.
Amb aquests actius es presenten
els mediadors d’assegurances en
un moment en què la seva actua-
ció ha estat fonamental durant la
crisi sanitària. De fet van ser con-
siderats un servei essencial du-
rant l’estat d’emergència.

El sector viu un bon moment i
ho demostra el fet que la distribu-
ció d’assegurances a través de
mediadors en el mercat espanyol
ha crescut un 7,2 per cent. Una xi-
fra que el president del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Gi-
rona, Jordi Triola, explica amb
optimisme, satisfacció i orgull.
«Quan semblava que els media-
dors tendien a reduir-se, en
aquests moments alguns estudis
diuen tot el contrari i certifiquen
un creixement». Triola considera
que la proximitat en la feina d’un
mediador, corredor i agent d’as-
segurances és «essencial». Evi-
dentment, hi ha molta compe-
tència en el sector però Jordi Trio-
la té molt clar que la gent busca
mirar-se als ulls i el tracte perso-
nal i no pas una línia directa o un
telèfon 900.

El president dels mediadors
d’assegurances gironins està re-
alment satisfet perquè durant
aquests mesos de pandèmia el
seu sector ha estat treballant a
primera línia i ha estat considerat
un servei essencial. «La vida ha
continuat i els sinistres han seguit
i nosaltres sempre hem estat allà
donant respostes» als assegurats.
Insisteix en el fet que un dels ac-

tius més importants que tenen és
la proximitat i el tracte personal.
«La gent vol veure cares i ulls». A
més, afirma que «hem estat en tot
moment a peu del canó al cotat
de la gent mentre el món no s’ha
aturat. Nosaltres tampoc i la gent
ho agraeix».

Els mediadors d’assegurances
són un sector que han resistit
amb força i coratge les diferents

crisis econòmiques. En aquest
sentit, Jordi Triola manifesta que
durant l’anterior crisi «la nostra
ràtio de solvència era més eleva-
da que les entitats bancàries. Som
una part fonamental de l’econo-
mia, no volem ser intèrprets de
segona fila. Som els professio-
nals». El president del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Gi-
rona reflexiona que a diferència

d’altres sectors la seva fortalesa és
la proximitat amb les persones» i
remarca que «a nosaltres no ens
fa por la competència. Ens fa més
por la incompetència». Per això
quan algun assegurat té un pro-
blema el que busca és una solució
i intervenció ràpida i no un sim-
ple telèfon de contacte. Vol, pre-
cisament, el contacte directe amb
el professional.

La proximitat i la confiança,
els punts forts dels mediadors
La distribució d’assegurances a través de mediadors ha crescut un 7,2 per cent, cosa que acredita el bon
moment i la bona salut d’un sector que, durant l’estat d’emergència, ha estat considerat també un servei essencial

Jordi Triola, a la seu del col·legi. ANIOL RESCLOSA

D.C. GIRONA

■Darrerament hi ha sobre la tau-
la el debat sobre l’obligació o no
d’assegurar els patinets elèctrics
que circulen per quasi totes les
ciutats. Si bé en determinats ele-
ments no és obligatori, Triola és
de l’opinió que sempre és aconse-
llable tenir una cobertura. «És
obligatori? No. Aconsellable? Sí»,
afirma a la vegada que considera
que sempre és recomanable tenir
una bona pòlissa i tenir una co-
bertura com a garantia.

A favor de
l’assegurança
dels patinets
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a temps que se’n par-
la. I se’n seguirà par-
lant. Primer fou el fe-
nomen de les bicicle-

tes que, de joguines o andròmi-
nes esportives, passaren a pren-
dre protagonisme com un nou
vehicle amb ple protagonisme
en l’àmbit urbà. Vianants i con-
ductors de vehicles motoritzats,
així com els mateixos ciclistes ur-
bans, vàrem haver d’aprendre a
conviure. De fet encara hi som,
en aquest aprenentatge.

Les bicicletes elèctriques fo-
ren una novetat i animaren nous
usuaris de les vies públiques a
utilitzar aquest mitjà de locomo-
ció. Però en poc temps s’hi su-
maven tota mena de vehicles de
formes i dissenys. Alguns abso-
lutament innovadors com els
segways i d’altres com els pati-
nets elèctrics, que recuperen
aquella joguina que alguns ha-
víem arraconat en la nostra me-
mòria dels anys d’infantesa.

Donat que la competència so-
bre la circulació dels anomenats
vehicles de mobilitat personal
(VMP) per vies urbanes corres-
pon a l’àmbit municipal, les re-
glamentacions sobre l’ús, les vies
per on poden circular i en qui-
nes condicions ho poden fer va-
rien d’un municipi a un altre. Tot
i que, amb un cert optimisme,
podem dir que a poc a poc es
van unificant els criteris.

Des de l’Administració de l’Es-
tat també s’ha anat avançant en
aquelles competències que li
són pròpies, i ben recentment la
Direcció General de Trànsit ha
fet pública la Instrucció 2019/S-
149 TV-108, que, amb ànim tran-
sitori, estableix una sèrie de «cri-
teris clarificadors dirigits als
usuaris d’aquests vehicles, ajun-
taments i agents de l’autoritat»,
en espera de la publicació que
s’anuncia d’una reforma del vi-
gent Reglament general de vehi-
cles (RD 2822/1998), en la qual

es preveu que hi hagi una defini-
ció formal dels VMPs i les seves
diferents categories, amb una
clara diferenciació respecte dels
ciclomotors i motocicletes. Sen-
se perdre de vista el Reglament
(UE) 168/2013 sobre l’homolo-
gació de vehicles de dues o tres
rodes i els quadricicles.

En aquesta instrucció s’avança
la definició prevista en la prope-
ra modificació del Reglament
general de vehicles (RD
28222/1998).

Tot i el caràcter transitori
d’aquesta Instrucció, entenem
que, a banda del que es disposa
en referència a la circulació per
voreres i zones de vianants i so-
bre les infraccions relatives a ta-
xes d’alcohol i presència de dro-
gues, ús de telèfon mòbil, auri-
culars, enllumenat en circulació
nocturna i altres aspectes que els
acosta al reglamentat per als ci-
clistes, són d’interès per al sector
assegurador aquelles referències
que es fan precisament respecte
a l’obligació o no de contractar
l’assegurança obligatòria de res-
ponsabilitat civil en la circulació
de vehicles de motor.

Ens recorda l’esmentada Ins-
trucció la pedra de toc fonamen-
tal: s’exigeix la contractació de
l’assegurança obligatòria als pro-
pietaris de vehicles de motor
que requereixin autorització ad-
ministrativa per circular (RD
1507/2008, Art. 1).

Els vehicles que responen a la
definició de VMP no requereixen
aquesta autorització i, per tant,
no cal la contractació de l’asse-
gurança obligatòria (atès que les
assegurances o cobertures de RC
privada que el conductor tingui
contractades probablement hi
donaran cobertura).

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

A l’esmentada Instrucció es
diu que la modificació del Regla-
ment general de vehicles defini-

rà els VMPs com a «vehicle
d’una o més rodes dotat d’una
única plaça i propulsat exclusi-
vament per motors elèctrics que
poden proporcionar al vehicle
una velocitat màxima per dis-
seny compresa entre 6 i 25
km/h».

La mateixa Instrucció incor-
pora alguns aclariments:

El més important és el que, ci-
tant el Reglament (UE)168/2013,
diferencia els «cicles de motor»
de les «bicicletes amb pedaleig
assistit»:

- Cicles de motor (subcatego-
ria L 1e-A del Reglament de la
UE. Art. 4 i annex I): «...ciclos di-
señados para funcionar a pedal
que cuentan con una propulsión
auxiliar cuyo objetivo principal
es ayudar al pedaleo, la potencia
de la propulsión auxiliar se inte-
rrumpe a una velocidad del ve-
hículo ≤ 25 km/h y su potencia
nominal o neta continua máxi-
ma es ≤ 1 000 W. Los ciclos de
motor de tres o cuatro ruedas
que cumplan los criterios espe-
cíficos de subclasificación adi-
cionales descritos previamente
se clasifican como equivalentes
técnicamente a los vehículos
L1e-A de dos ruedas». No tenen
la consideració de VMPs i se’ls
exigeix autorització administra-
tiva per circular i assegurança
obligatòria.

- Bicicleta amb pedals amb
pedaleig assistit (exclusió de

l’art. 2.2.h del Reglament a la
UE): «..equipadas con un motor
eléctrico auxiliar, de potencia
nominal continua máxima infe-
rior o igual a 250 W, cuya poten-
cia disminuya progresivamente
y que finalmente se interrumpa
antes de que la velocidad del ve-
hículo alcance los 25 km/h o si el
ciclista deja de pedalear».
Aquestes bicicletes no necessi-
ten autorització administrativa
per circular ni assegurança obli-
gatòria.

- Els vehicles que no poden
superar els 6 km/h tenen la con-
sideració de joguines.

- No tenen la consideració de
VMP:
 Vehicles concebuts per a la
competició.
 Vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda.
Vehicles inclosos dins l’àmbit
del Reglament (UE) N2 168/2013
(per tant aquests vehicles, com ja
hem vist en el cas dels cicles de
motor, necessiten autorització ad-
ministrativa per circular, i assegu-
rança obligatòria).

F

ELS VMPs I EL SEU ASSEGURAMENT

«Els  vehicles que
responen a la definició de

VMP no requereixen
aquesta autorització i, per

tant, no cal la contractació
de l’assegurança

obligatòria»

«Tot i que, amb un cert
optimisme, podem dir que

a poc a poc es van
unificant els criteris» 

Joan Morales
OPINIÓ

CONSULTOR I FORMADOR EN ASSEGURANCES

Un grup de «segways» circulant pel Barri Vell de Girona, en una imatge d’arxiu. MARC MARTÍ
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