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Amics lectors, hem arribat al número 
100 de la nostra publicació. I segur 
que aquesta serà la frase més repetida 
al llarg de les pàgines que confegeixen 
aquesta edició especial, però no ens 
fa res, ans tot el contrari: ens omple 
de goig i de joia haver assolit una 
fita que mai s’havia plantejat com a 
tal, però que la il·lusió, la tenacitat, 
la renovació d’idees, la creació i la 
creativitat ens han portat a celebrar 
aital efemèride.

I la primera conclusió que en puc 
treure  i que us he palesat en més d’una 
ocasió és que el nostre Col·legi és ben 
viu. Cent butlletins no es fan pas des de 
la desídia, des de la simple obligació 
de sortir, perquè això esgota i crema 
molt. Cent butlletins es fan des de la 
vitalitat i des de la trempera (que tot 
sigui dit, el diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans també defineix 
com a força i entusiasme).

Quan aquestes ratlles vegin la llum, 
farà més d’un any i mig que es va 
acabar aprovant i publicant la Llei 
26/2006 que encara cueja a dretes i a 
esquerres i en la qual crec que ningú, 
però ningú, acaba trobant el seu lloc, 
ni la seva tasca.

Les entitats bolquen dades dels seus 
agents (de tots?) però –vés per on– 
s’equivoquen i ja n’enviaran unes al-
tres. No passa res. I la DGSFP els diu 
que com que són moltes les que s’han 

equivocat ja els dóna un nou termini. 
No passa res... 

I no passa res perquè són les entitats 
que s’han equivocat –volent o no– i a 
elles sí que les hi donen nous termi-
nis i si cal les hi donaran més, més 
endavant.

Però quan és la mediació que s’equivoca 
–i parlem de corredors i de corredo-
ries– aquí no hi ha nou termini, ni 
contemplacions. I això no pot ser.

Tots som actors en aquest gran esce-
nari d’aquesta gran comèdia –en el 
sentit més grandiloqüent del mot– que 
ens ha tocat representar i que porta 
per títol 26/2006, com es podia haver 
dit R2D2. I el que no pot fer de cap 
de les maneres el director i els seus 
regidors d’escena d’aquesta obra és 
donar tractes diferencials als actors, 
perquè d’aquí neixen les enveges, els 
malentesos i –a la fi– les ruptures 
irreconciliables.

Quan s’assaja una obra de teatre, 
la data per saber-se el paper de 
memòria és sagrada. I si els corre-
dors i corredories –sobretot els que 
depenem de la Generalitat de Cata-
lunya– ja fa temps que ens diuen quin 
dia hem de recitar de memòria la 
nostra situació estadístico-compta-
ble i ho fem perquè si no ho fem se’ns 
amonesta i sanciona, cal que quan 
les entitats no arriben a temps els 
passi el mateix: amonestació i san-
ció. Perquè si no és així, no juguem 
en igualtat de condicions, fet que per 
altra banda ja sabem de sobres, però 
emprenya i disgusta.

Des dels inicis de la tramitació de la 
llei que em veig venir una amnistia 
indiscriminada a favor d’aquells inte-
grants del sector agencial que des del 
1992 segueix incomplint la llei, i cada 
cop ho tinc més clar.

I segurament pot sorprendre més d’un 
que el president del Col·legi de Media-
dors d’Assegurances de Girona, que es 
deu òbviament a agents i corredors, 
tregui a la llum aquesta inquietud. 
Però ho considero d’una necessitat 
imperativa.

Des del 1992 l’administració ha tingut 
una cura exquisida en fer complir la 
llei a corredors i corredories, pel fet 
que els tenia sota el seu control i en 
sabia la seva filiació. Als agents i 
agències els va deixar en mans i sota 
el control de les entitats assegura-
dores, que han certificat formació i 
han permès de treballar amb altres 
entitats saltant-se les exclusivitats a 
canvi de no perdre cartera, fent –ho 
sabem tots– les mil-i-una en el sentit 
més ampli del mot. No entenc que ara 
–després de 15 anys d’aquella llei del 
1992, que exigia el mateix que aques-
ta del 2006 respecte a l’exclusivitat 
dels agents– la DGSFP vagi donant 
temps i més temps a les entitats per 
enviar nous fitxers perquè ens els 
primers se n’havien “colat” i s’han 
detectat “incidències”.

Siguem seriosos, senyors, perquè una 
gran comèdia –repeteixo que en el 
sentit més grandiloqüent del mot– es 
pot convertir en una pallassada. 

I molt em sembla que ja comença la 
mutació.

Antoni Godoy Tomàs
President
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“Aquí estamos dispuestos a cumplir promesas. Necesitábamos 
un medio para comunicarnos y aunque éste sea modesto tra-
taremos de que nos sea útil a todos. Un Boletín interior del 
Colegio, que llegará a vosotros y que esperamos tenga con-
tinuidad. En este medio, dispondremos de temas que a todos 
nos afectan y por esta razón, os suplico lo leáis con atención 
y benvolencia. Procuraremos orientar nuestra labor hacia la 
amenidad, descartando los temas pesados y cargados de prosa. 
Será algo para leer con facilidad, aprovechando un pequeño 
descanso en vuestra tarea diaria y también algo que justificará 
la ingente labor del Colegio”. Així començava un llunyà mes de 
juny de 1974 el primer número d’el butlletí.  Moltes coses han 
canviat d’ençà d’aquella data, però en aquest encapçalament 
del primer número de la nostra revista col·legial hi trobem 
referències a la comunicació, modèstia, continuïtat, amenitat, 
lectura fàcil, tasca col·legial, ...  totes elles molt d’actualitat 
avui mateix i que el nostre òrgan de difusió intenta mantenir 
a cada número.
Malgrat que aquesta edició del butlletí que teniu a les vostres 
mans n’és una més, d’edició, la corresponent al quart trimestre 
de 2007, no podem defugir que és el número 100. Sens dubte, 
una xifra important quan parlem d’una publicació trimestral. 
No podem pas, doncs, amagar-ne la nostra satisfacció i orgull 
per la fita aconseguida. Creiem que totes les persones que 
formen o han format part del nostre Col·legi han tingut la seva 
importància i han col·laborat en la consolidació de la nostra 
publicació, bé en la faceta de coordinació i redacció, bé en la 
faceta de lector. Així doncs,  tots plegats ens hem de sentir 
satisfets per la feina feta. 
I com sempre acostumem a fer des de l’editorial, volem 
destacar-vos els continguts de sempre, ja per ells mateixos 
interessants. Aquesta vegada en pep, el pòlissa ha gaudit 
d’una pàgina sencera per ell sol, així com hi trobem unes 
pàgines centrals per commemorar l’efemèride. I la firma 
convidada del president del nostre país, que ens ha volgut fer 
costat amb motiu d’aquest número 100. Llàstima que no ens 
hagi parlat de  les inquietuds del nostre col·lectiu vistes des 
de la seva òptica.
“Todo esto para vosotros, amables amigos y en espera de 
vuestra buena acogida. Y también confiando en que si teneis 
alguna sugerencia, que encaje en este menester, no dudar en 
ponerse en contacto con este servidor vuestro.- Oliver Díaz”, 
així acabava el primer número d’el butlletí. El consell de re-
dacció avui fa seves les paraules de la persona que va tenir la 
iniciativa d’editar un butlletí en el Col·legi de Girona, el senyor 
Francisco Oliver Díaz, delegat de la comissió de formació i 
publicacions l’any 1974.  
A ell i a la junta de l’època, encapçalada pel senyor Joan 
Sancho com a president, i a tots els que ho heu fet possible, 
moltes gràcies.

Núm. 100
octubre, novembre, desembre 2007

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

  Encartament especial
  Núm. 100

 10 Activitats de formació

 10 Diccionari

 10 Pep, el pòlissa

 11 Ja està entès!

 12 Biblioteca

 13 D’interès

 15 Diversos 

 15 Assegurem-nos-en
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Guia professional

Com cada any el Col·legi ha editat 
el calendari d’actes, el qual us fou 
tramés a finals d’any. Al calendari 
s’hi assenyalen la Festa Patronal (27 
de juny), la 34ª Setmana Mundial  
del  Mediador d’Assegurances  (20 al 
26  d’octubre), així com els diferents 
actes de la comissió de formació i 
reciclatge. Abans de cada un dels 
actes, anireu rebent puntualment la 
circular-programa que completarà 
totes les dades de l’acte en qüestió.

col·legiats i la població on tenen el 
seu despatx professional, amb vista 
a una millor localització.
També hi figuren les dades de les En-
titats Col·laboradores 2007.
La doble finalitat bàsica que es pretén 
amb l’edició d’aquesta Guia Profes-
sional és, per una banda, dotar els 
col·legiats d’una eina vàlida per quan 
els calgui posar-se en contacte entre 
col·legues de professió, i per una altra, 
donar una informació als consumidors 
per quan els calguin els serveis d’un 

professional de l’assegurança.
Us agrairem que en com-

proveu les vostres da-
des, i si hi hagués 

cap error ho co-
muniqueu a la 
secretaria ad-
ministrativa 
del Col·legi, 
per tal de sub-
sanar-lo i que 
no es repetís 
en la pròxima 

edició.

Com a reforçament de la campanya 
d’imatge duta a terme el passat mes 
de juny, es van editar uns tríptics 
informatius que foren lliurats durant 
la celebració de la Fira de Mostres de 
Girona (27 d’octubre a 1 de novembre 
de 2007), aprofitant l’espai de què es 
va disposar en l’estand de la Federació 
d’Organitzacions Empresarials de 
Girona (FOEG), a la qual pertany el 
nostre Col·legi.
La comissió d’imatge i publicitat està 
estudiant la possibilitat de fer-ne una 
nova edició a fi de dur a terme uns 
encartaments a la premsa gironina.  

Tríptics

Calendari
2008

Un any més el nostre Col·legi ha edi-
tat la Guia Professional dels Agents i 
Corredors col·legiats a les comarques 
gironines, la qual ha arribat als vos-
tres despatxos durant aquest mes de 
desembre proppassat. Aquesta Guia 
2007 és la dissetena edició i per tercer 
any consecutiu ha estat editada en 
format DVD. 
Les dades que s’hi recullen són: nom 
i cognoms del col·legiat, adreça 
professional, telèfon, fax, adreça 
electrònica, web, categoria i classe de 
mediador, número de col·legiat 
i entitat per a la qual 
treballen (en el cas 
dels agents).
Aquestes dades 
apareixen or-
denades per 
ordre alfa-
bètic de po-
blacions i 
de cognoms. 
Igualment, 
h i  t r o b e m 
l a  r e l a c i ó 
alfabètica de 
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Cursos grups A i B
El 8 d’octubre proppassat va iniciar-
se la catorzena edició del “Curs 
Superior d’Assegurances” (Curs de 
formació en matèries financeres i 
d’assegurances privades – Certificat 
Grup A) i la primera edició del Curs de 
formació en matèries d’assegurances 
i coneixements específics per rams 
d’assegurances – Certificat Grup B, 
que imparteix el nostre Col·legi com  
a  Secció Delegada del CECAS. 
Aquests cursos 2007-2008 tenen 500 
i 300 hores lectives, respectivament, i 
compten amb 13 alumnes matriculats. 
El període lectiu va d’octubre a juny, 
i les classes són els dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous, a la tarda.
El claustre de professors –18 en to-
tal– està format bàsicament per per-
sones vinculades al Col·legi, així com 
per professionals especialitzats en cada 
una de les matèries. El director del curs 
és el Sr. Josep Maria Domènech. Aspecte parcial de la sala durant la primera classe del Curs Superior 

d’Assegurances 2007-2008 

Tancant el cicle d’actes mensuals de 
formació i reciclatge que la comissió 
de formació i reciclatge del nostre 
Col·legi havia previst per al 2007, 
el 19 de novembre va tenir lloc un 
seminari sobre “Les claus de l’èxit en 
la mediació del s. XXI. Transmissió 
de pràctiques millors”, on va inter-
venir-hi com a professor el senyor 
Carlos Pizarro, consultor de Dextra 
Consultores.
Els objectius generals d’aquest semi-
nari eren reflexionar, creuar expe-
riències i cercar estratègies i eines de 
millora per a la gestió professionali-
tzada d’una empresa de mediació, en 
un entorn de mercat obert i competi-
tiu, amb una metodologia basada en 
l’aprofitament de l’experiència dels 
professionals assistents.

Seminari (novembre)

Aspecte general del seminari sobre les claus de l’èxit en la mediació 
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El 15 de novembre proppassat es va 
inciar el mòdul “Tècnic No Vida” 
corresponent al Màster en Asseguran-
ces i Gestió d’Empreses, organitzat 
pel nostre Col·legi. Aquest mòdul té 
146 hores lectives i compta amb 15 
alumnes matriculats.
El Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses està estructurat en cinc 
mòduls independents, amb un total de 
gairebé 600 hores lectives, i va ser 
creat pel Centre d’Estudis (CECAS), 
que és qui assenyala el programa i 
estableix els requisits mínims quant a 
professorat, titulació i mitjans mate-
rials i humans per dur-se a terme.
El nostre Col·legi fou el primer, l’any 
2004, en posar en marxa aquest 
Màster creat pel CECAS per com-
pletar el cicle formatiu del mediador 
d’assegurances. Amb aquest mòdul 
que s’ha començat ara, s’hauran dut a 
terme els cinc mòduls compresos en el 
Màster (Legislatiu; Vida i productes 
financers; Comptabilitat analítica i 
fiscalitat; Màrqueting i Gestió i di-
recció d’empreses; i No Vida). 

Setmana mundial del mediador 
d’assegurances

Màster en 
assegurances

Durant la setmana del 22 al 28 
d’octubre proppassat, organitzada 
pel nostre Col·legi, va tenir lloc la 
celebració de la Setmana Mundial  
del  Mediador d’Assegurances, en la 
seva trenta-tresena edició.
L’objectiu principal d’aquesta celebra-
ció és donar a conèixer la professio-
nalitat del mediador d’assegurances 
col·legiat i despertar en el consumidor 
la necessitat de demanar el seu asses-
sorament en tota operació relaciona-
da amb la contractació de qualsevol 
tipus d’assegurança.

Durant aquesta setmana va haver-
hi una àmplia difusió periodística 
i radiofònica destinada a donar a  
conèixer la funció, personalitat i 
professionalitat de l’agent i corredor 
d’assegurances col·legiat.
Va publicar-se un especial a la premsa 
gironina dedicat a la Setmana Mun-
dial. S’ha de destacar la presència en 
els diferents mitjans de comunicació,  
dels actes d’aquesta 33ª Setmana 
Mundial.
El 23 d’octubre va tenir lloc l’acte lec-
tiu de la Setmana. Va consistir en una 

El mes d’octubre proppassat va in-
ciar-se una nova edició dels Cursos 
monogràfics de reciclatge profes-
sional.
Concretament aquest període lectiu 
2007-2008 significarà la catorzena 
edició d’aquests cursos, dels quals 
se n’han previst 24, amb un total de 
gairebé 400 hores lectives.
Aquests cursos monogràfics són 
vàlids per a la formació contínua 

Inauguració del Màster 2007-2008

Cursos monogràfics 
de reciclatge professional

per a l’exercici de les funcions de les 
persones que integren les categories 
B i C de la Resolució de formació de 
la DGSFP de 28.7.2006 per la que 
s’estableixen els requisits i principis 
bàsics dels programes de formació 
per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament 
en la mediació de les assegurances i 
reassegurances privades.

El director general de Política Financera i Assegurances, ponent de l’acte lectiu de la 33a 
Setmana Mundial 
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conferència col·loqui sobre “La media-
ció catalana un any després de la Llei 
26/2006 de mediació d’assegurances 
i reassegurances privades”, a càrrec 
de Ferran Sicart, director general de 
Política Financera i Assegurances de 
la Generalitat de Catalunya.
L’acte va comptar amb una bona 
presència de col·legiats i de repre-
sentants d’entitats asseguradores, i 
va concloure’s amb un còctel ofert 
als assistents.
El dia 25 va tenir lloc l’acte institu-
cional. Aquest acte va comptar amb la 
presència d’Agustí Colomines, professor 
titular d’història contemporània a la 
Universitat de Barcelona i director 
d’Unescocat – Centre UNESCO de Ca-
talunya, el qual va pronunciar una con-
ferència amb el títol “A propòsit de la 
memòria històrica, unes reflexions”.
Igualment, va haver-hi el lliurament 
dels diplomes als alumnes del Curs 
Superior d’Assegurances 2005-2007 
i del Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses 2006-2007 i 2004-2007, 
organitzats pel nostre Col·legi, així 
com l’acte d’homenatge als mediadors 
d’assegurances veterans del nostre 
Col·legi.
Tot seguit, hi va haver un acte de re-
coneixement del Col·legi de Girona a 
les coordinadores del Màster i al seu 
director, Elena Boet i Susanna Oromí, 
i Josep M. Domènech, respectivament, 
per la tasca realitzada. El CECAS 
també va lliurar a Josep M. Domènech 
la distinció “Servir” en reconeixement 
a la seva excel·lent tasca en pro de la 
formació del sector assegurador.
Finalment, va tenir lloc la concessió del 
Premi Sol, instaurat pel nostre Col·legi 
l’any 1990, per distingir l’entitat, 
organisme o institució del sector as-
segurador nacional o internacional 
que s’hagi destacat per la seva tasca 
d’enfortiment i defensa de la figura 
del mediador col·legiat i en les seves 
relacions amb el Col·legi. El Premi Sol 
2007 fou per a DKV Seguros, essent 
recollit pel seu conseller delegat, Josep 
Santacreu.
L’acte, al qual hi assistiren més de 
dues-centes persones, fou presidit per 
Antoni Godoy, president del nostre 
Col·legi, i comptà amb la presència 
de Lluís Ferrer, president del Col·legi 
de Mediadors d’Assegurances de 

Barcelona i del Consell de Col·legis 
de Mediadors d’Assegurances de Ca-
talunya, i de Josep M. Campabadal, 
president del Col·legi de Mediadors 

d’Assegurances de Tarragona i del 
CECAS.
Finalitzat l’acte, es va servir un lunch 
als assistents.

Agustí Colomines durant la seva intervenció 

Reconeixement al director i a les coordinadores del Mâster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses 

Josep Santacreu, conseller delegat de DKV Seguros, rep el Premi Sol 2007 de mans del president 
del nostre Col·legi, Antoni Godoy 
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Molt Hble. Sr. José Montilla, President de 
la Generalitat de Catalunya
Fotografia: Jordi Bedmar. Generalitat de Catalunya

Acabem de celebrar el primer any 
del Govern d’Entesa. Amb satisfacció 
per la feina feta, però també amb 
l’exigència de conèixer de primera mà 
la feina que ens queda per fer, i ser 
plenament conscients dels importants 
reptes que ha d’afrontar Catalunya 
durant els propers anys.
El Govern d’Entesa és, avui, la pro-
posta política més àmplia i més sòlida 
per Catalunya. Al llarg d’aquest any 
hem remès 34 projectes de llei al 
Parlament i s’han aprovat ja 15 lleis. 
La Llei de Serveis Socials és una de 
les més importants, i permetrà crear 
les condicions per passar d’un sistema 
de benestar basat en una cultura del 
subsidi social a una cultura dels ser-
veis públics. Al llarg d’aquest primer 
any hem posat de manifest el nostre 
compromís prioritari amb l’educació, 
arribant a l’objectiu de crear 30.000 
places públiques d’educació infantil i 
havent plantejat amb determinació la 
necessitat de millorar a fons el nostre 
sistema educatiu. Una millora que ve 
del desplegament del Pacte Nacional 
per a l’Educació, i afrontant oberta-
ment la necessitat d’avançar cap a la 
futura Llei d’Educació. L’accent social 
del Govern ens ha conduït, també, a 
considerar la necessitat de facilitar 
l’accés a l’habitatge, de manera priori-
tària, i la signatura del Pacte Nacional 
per a l’Habitatge és l’instrument que 

ens permetrà assolir concertadament 
aquells objectius que ens hem propo-
sat. També vull remarcar la nostra 
voluntat de convertir la llengua i la 
cultura catalanes en un instrument de 
cohesió social, promovent i estenent 
el seu ús des de l’escola fins a la resta 
d’espais que configuren la nostra vida 
col·lectiva.
El nostre programa de reforma social 
ha vingut acompanyat d’una gestió 
econòmica i pressupostària solvent i 
rigorosa que ens ha permès reduir a 
zero el dèficit heretat l’any 2003 (que 
era de 1.264 milions d’euros). Estem 
gestionant de manera més eficient els 
nostres recursos propis, estem a punt 
d’aprovar un pressupost de la Generali-
tat per a l’any 2008 que, per exemple, 
dobla la inversió per habitant de fa 
5 anys. Una inversió que se sumarà 
a l’acord assolit per a les inversions 
de l’Estat a Catalunya. Un acord 
històric. Ho avalen els 4.365,3 M e 
recollits als pressupostos generals de 
l’Estat pel 2008, que superen el llistó 
de les expectatives més optimistes que 
havien expressat els agents econòmics 
de Catalunya.
Hem començat a desplegar l’Estatut 
amb diligència i sense dilacions, i 
les primeres decisions encaminades 
a enfortir l’autogovern no s’han fet 

esperar. S’han acomplert els passos 
fixats per constituir les comissions 
bilaterals i s’han acordat els primers 
traspassos efectius, com ara el de 
l’Hospital Clínic, la primera fase 
de l’ordenació i la gestió del litoral, 
la seguretat privada, el notariat i 
els registres públics o la declaració 
d’utilitat pública de les associacions 
i l’aplicació de beneficis fiscals a 
associacions i fundacions. Al llarg 
d’aquest any, doncs, hem començat 
a crear les condicions per aconseguir 
mirar al futur amb confiança. I ara 
cal que ens plantegem nous objectius 
en relació a les tres prioritats bàsiques 
del Govern: el nostre capital físic, el 
nostre capital humà i, per assolir els 
nostres objectius en aquests àmbits, el 
nou sistema de finançament.
Catalunya avui experimenta problemes 
de creixement lògics atenent a la man-
ca d’inversions que hem patit durant 
molts anys; a la manca de planificació 
generalitzada dels anteriors governs i 
als canvis demogràfics que experimen-
ta la societat catalana. I aquests canvis 
requereixen una inversió de llarg abast 
en el nostre capital físic, que ha d’anar 
acompanyada d’una major capacitat 
d’influència de la Generalitat en la 
gestió de les nostres infraestructures 
bàsiques. Aquest únic objectiu ja 

Fotografia: Jordi Bedmar. Generalitat de Catalunya

ARTICLE DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER L’EDICIÓ NÚMERO 100 DEL BUTLLETÍ DEL COL·LEGI DE 
MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE GIRONA



9 el butlletí

fir
m

a c
on

vid
ad

a

«Ens trobem en un moment que ens 
convida, més que mai, 

a mirar endavant»

representa gairebé per sí sol el pro-
grama per a una legislatura i l’estem 
començant a fer efectiu. Durant aquest 
any, la Generalitat ha estat decisiva en 
l’assignació d’espais per a la T-Sud del 
Prat i tindrem una posició determinant 
en el futur Consorci d’El Prat. I, en re-
lació al transport ferroviari, el govern 
de Catalunya continuarà treballant per 
aconseguir un traspàs de les rodalies 
en bones condicions, que és el que ens 
convé.
Des d’aquesta mateixa perspectiva del 
capital físic, també vull fer referència 
a la R+D+i, perquè és aquest un sec-
tor on les possibilitats de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat 
han de desenvolupar-se amb més 
ambició. Hem de gastar més, és cert. 
Hem de gastar i invertir més. Però 
sobretot hem de gastar i invertir mi-
llor. Hem d’invertir vertebrant noves 
sinèrgies entre els centres tecnològics, 
les empreses i les administracions 
territorials, i vull reiterar que el meu 
compromís personal d’aconseguir 
arribar a una despesa pública del 2% 
del PIB en aquest àmbit s’emmarca 
en aquesta voluntat d’avançar cap 
a una economia del coneixement, a 
partir d’un impuls compartit amb el 
sector privat. Aquesta és la raó per 
la qual juntament amb el Pacte per a 
les Infraestructures, el Govern també 
impulsa un Pacte per a la Recerca.
Estic convençut que establertes les 
bases per redreçar al capital físic de 
Catalunya, ara cal comprometre a 
fons, la nostra acció política, en el 
capital humà del nostre país. En es-
pecial, si aconseguim aprovar la Llei 
d’Educació assolint un ampli consens 
social i polític i podem continuar 
desenvolupant polítiques de suport a 
les famílies per estimular una major 
igualtat d’oportunitats. Educació i 
igualtat d’oportunitats són sinònims 
i ens han d’acostar a aquella Cata-
lunya que la majoria de la ciutadania 
somia: la que li permeti progressar 
i prosperar adequadament, gaudint 

d’unes millors condicions de vida. 
Per començar aquest camí els nostres 
pressupostos s’han orientat clarament 
a la política social i educativa i espero 
que ben aviat el Pacte Nacional per 
a la Immigració se sumarà al de 
l’Educació, signat el 2006 i que ara 
estem desenvolupant plenament.
Però per tot això, per mantenir un 
nivell inversor físic a l’alçada de les 
nostres necessitats d’infraestructures 
i per assegurar el benestar dels 
més de set milions de ciutadans i 
ciutadanes que avui viuen al nostre 
país, necessitem un nou sistema de 
finançament. Aquest serà un dels 
principals objectius per a l’any 2008 
en relació amb el desplegament 
de l’Estatut. Estic convençut que 
si el Govern segueix treballant de 
manera cohesionada, i avui no tinc 
cap raó que em pugui fer pensar el 
contrari, i a més disposem d’una 
oposició responsable, que es posi al 

nostre costat per assolir els objectius 
que col·lectivament Catalunya s’ha 
proposat, guanyarem la partida del 
finançament. Com hem fet fins ara.
Com hem fet, en tants altres terrenys 
durant aquest darrer any, amb ener-
gia, il·lusió i projectes. Amb una 
consciència clara de quina és la nostra 
realitat, de les seves necessitats i les 
seves aspiracions. I, sobretot, amb 
una idea clara de país. Amb un pro-
jecte per al present i per al futur de 
Catalunya, que el Govern treballa per 
fer realitat i volem compartir amb la 
societat catalana.
Estic segur que el Col·legi de Media-
dors d’Assegurances ens acompanyarà 
en aquest designi, com ha fet fins ara. 
Només em resta, doncs, felicitar-vos per 
aquest número 100 del vostre butlletí 
i animar-vos a continuar fent camí per 
construir una Catalunya millor. Ens 
trobem en un moment que ens convida, 
més que mai, a mirar endavant.

Fotografia: Jordi Bedmar. Generalitat de Catalunya
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Activitats

GENER 2008
Dia 24. Conferència col·loqui sobre “Com 
afecta l’actual legislació en prevenció 
de blanqueig de diners als mediadors 
d’assegurances”. Girona. Organitza: CMA 
de Girona

FEBRER 2008 
Dia 21. Conferència col·loqui sobre “Reas-
segurança” (pendent de confirmació). 
Girona. Organitza: CMA de Girona

MARÇ 2008
Dia 27. Conferència col·loqui sobre “La 
mediació d’assegurances a la UE”(pendent 
de confirmació). Girona. Organitza: CMA 
de Girona

CURSOS MONOGRÀFICS DE RECI-
CLATGE PROFESSIONAL 2007-2008
Girona. Organitza: CMA de Girona

Gener 
Assegurança de crèdit i caució / Assegu-
rança de pèrdua de beneficis / Asseguran-
ces agràries (8 hores)
Assegurança d’automòbils (30 hores)
Assegurances d’accidents (8 hores)
Assegurances sobre responsabilitat (20 
hores)

RISC INACCEPTABLE
RIESGO INACEPTABLE
Risc que a causa de les seves particulars 
característiques, greus o desfavorables, no 
mereix d’ésser admès pels asseguradors, 
que els tenen en les llistes d’exceptuats.

RISC INASSEGURABLE
RIESGO INASEGURABLE
Risc que, per la seva singularitat, escapa 
de tot tractament estadístic. Fent abstrac-
ció dels motius tècnics, en la pràctica tan 
sols ho són els que hagin estat prohibits 
per la llei, i per a l’assegurança privada 
aquells altres que la legislació reserva als 
organismes públics o estatals.

RISC INDUSTRIAL
RIESGO INDUSTRIAL
En el ram d’incendis, es dóna aquesta 
qualificació als tallers i fàbriques on 

Diccionari

s’efectua l’elaboració i la transformació 
de matèries per obtenir altres productes 
o articles de consum. És característic l’ús 
de força motriu i altres mitjans mecànics i 
la importància de les sumes assegurades. 
El conjunt es distingeix per les primes 
que aporten i la magnitud dels sinistres 
i esdevé la més important subdivisió del 
ram d’incendis.

RISC LOCATIU
RIESGO LOCATIVO
Responsabilitat que pugui correspondre a 
un llogater per dany d’incendi en el local 
que té arrendat.

RISC NUCLEAR
RIESGO NUCLEAR
Risc que comprèn els danys que poden 
sofrir les instal·lacions nuclears en elles 
mateixes (incendi, explosions i els seus 
complementaris). A part, però, molt espe-
cialment, hom assegura la responsabilitat 
civil de què llurs propietaris siguin respon-
sables, per accidents nuclears. S’entèn 
expressament com a responsabilitat civil 
objectiva i l’assegurança és establerta per 
la llei i assumida per un conjunt d’entitats 
aplegades en el “Pool atómico español”, 
semblant als que funciones en altres 
estats.

Febrer
Assegurança contra danys / Assegurances 
contra incendis (38 hores)
Assegurança de vida / Plans i fons de 
pensions (28 hores)

Per veure
la vinyeta especial 

“el butlletí núm. 100”, 
aneu a la 

darrera pàgina 
de l’encartament.
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Em resisteixo a començar dient 
una vegada més el que normalment 
penso i dic quan finalitza un any i 
en comença un altre amb els criteris 
sempre uniformes de recapitulació 
dels esdeveniments de l’any que hem 
deixat enrere. Tampoc vull encetar ni 
aprofundir en un fet inqüestionable 
com el pas meteòric del temps, doncs 
quan un ja comença a tenir uns anys 
estàs en aquell moment a la vida en 
què comences a tenir la sensació que 
et resten menys anys dels viscuts, 
t’adones que el temps no es pot des-
aprofitar. Per tant, m’he proposat 
viure cada dia com si fos l’últim, en-
cara que sóc conscient que algun dia 
tindré raó. Amb això no vull dir que 
tinc pressa per morir, ans el contrari, 
però el cert és que la mort és el destí 
que tots compartim, ningú ha escapat 
d’aquesta realitat i entenc que així ha 
de ser perquè la mort és possiblement 
el millor recurs de la vida. És l’agent 
de canvi de la vida. En general retira 
lo vell per fer lloc a lo nou.

En aquest moment em ve a la me-
mòria aquell travallengua que un dia 
va recitar l’extraordinari Salvador 
Dalí i que el nostre eminent escriptor 
Quim Monzó va incloure en el seu 
discurs d’inauguració de la Fira de 
Frankfurt 2007:

Una polla xica, pica, pellarica, ca-
matorta
     i becarica
va tenir sis polls xics, pics, pellarics, 
camatorts
     i becarics.
Si la polla no hagués sigut xica, pica, 
pellarica,
     camatorta i becarica,
els polls no haguessin sigut xics, 
pics, 
     pellarics, camatorts i becarics.

Llegit ràpidament resulta un trava-
llengua indiscutible però llegit lenta-
ment descobreix un abans i un des-
prés. Si inicialment la polla era xica, 
pica, pellarica, camatorta i becarica 

Criteris i reflexions
els seus polls tenien pràcticament 
el cent per cent de possibilitats de 
sortir xics, pics, pellarics, camatorts 
i becarics, encara que es podia haver 
produït una excepció, precisament 
la mateixa que va ocasionar la polla 
mare o algun dels seus avantpassats 
quan va néixer xica, pica, pellarica, 
camatorta i becarica.

De fet, totes les iniciatives i reali-
tats tenen un moment d’inici que es 
perllonga en el temps depenent de 
l’ambició, credibilitat, esforç i treball 
de les persones que les creen inicial-
ment, les materialitzen tot seguit i 
les mantenen fins passar el relleu a 
d’altres persones amb els mateixos 
principis. Aquest compromís natural 
és el que fa que una idea es converteixi 
en motivació per assolir de bon grat, 
l’obligació envers l’entramat humà on 
ens volem dirigir, on de fet ens sentim 
plenament responsabilitzats.

El que dóna sentit a la vida és el tenir 
l’oportunitat de poder participar de 
forma activa en alguna cosa que tin-
gui continuïtat i que es transfereixi de 
forma natural en el temps, aprenent-
ne dels errors, reflexionant sobre ells 
per adoptar les actituds que permetin 
passar dels errors a l’èxit, abordant 
els problemes d’una manera que faci 
que les coses canviïn i es facin bé.

La sort no existeix. De fet, el que 
generalment s’exclou com pura sort, 
quan no és simple coincidència, ama-
ga sovint un alt grau de planificació 
de futur o d’anàlisi de problemes que 
l’afortunat potser no vulgui donar a 
conèixer o porti a terme sense valorar 
plenament la perícia posada en joc.

El nostre concepte global del temps 
tendeix a canviar, “amb el temps”. 
Quan teníem quatre anys, el període 
entre els aniversaris ens semblava 
extremadament llarg, una quarta 
part de la nostra vida per ser exactes. 
En els cent anys aquests aniversaris 

estan tan a prop..., només separats 
per una centèsima part de la nostra 
vida. En opinió d’alguns adolescents, 
no val la pena fer el llit al matí doncs 
molt aviat l’hauran de desfer, per 
alguns més grans, tant se val treure 
l’arbre artificial de Nadal puix molt 
aviat l’hauran de posar de nou. Estic 
entrant en un tema que al comença-
ment m’he fet el seriós propòsit de no 
tocar, el pas inexorable i rapidíssim 
del temps.

El cert de tot això és el butlletí que 
tenim a les mans, enllaç indiscutible 
del nostre Col•legi amb totes aque-
lles persones que formen l’entramat 
directe i compromès. El vincle d’ençà 
vint-i-set anys amb els col•legiats, 
col•laboradors i amics. La demos-
tració fefaent que no som en absolut 
xics, pics, pellarics, camatorts ni 
becarics.

Vicenç Rosich i Gonzalvo
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La Llei de Mediació d’Assegurances i 
Reassegurances Privades ha fet córrer 
des de la seva publicació el juliol de 
2006, vertaders rius de tinta. Portàvem 
14 anys amb la mateixa legislació i 
això per a uns és molt i per altres és 
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de seguros: La Ley 26/2006, de Mediación de seguros 
y reaseguros privados  ................................... 19
TEMA 2
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TEMA 3
Incompatibilidades de mediadores de seguros.
Operaciones societarias: vínculos estrechos, partici-
paciones significativas ................................... 61
TEMA 4
Registro adminsitrativo y ámbito de operaciones de 
la mediación de seguros ................................. 72

 

JOSé LUIS fERNáNDEz SáNCHEz

LA LEY 26/2006, DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS: ANáLISIS Y 
GUÍA PRáCTICA PARA PROfESIONALES

Índex

poc, segur que hi ha gustos per a tot, 
però el que sí és cert és que hi ha lleis 
que duren molts més anys (un exemple 
el tenim en la 50/80 sobre el Contracte 
d’Assegurança que en porta 27, d’anys) 
i també n’hi ha que, per la seva com-
plexitat, els canvis legislatius són més 
sovintejats.

El llibre que presentem avui fuig una 
mica del que habitualment es publica a 
la premsa i  revistes especialitzades del 
sector, ja que el seu autor fa una anàlisi 
profunda en set grans temes de tots 
els articles de la llei, amb objectivitat 
i saviesa. Ell és un gran coneixedor 
de la mediació al nostre país ja que 
té una llarga trajectòria com a asses-
sor jurídic del Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Barcelona. 

Cada tema està dividit en números i al 
final de cada un ens planteja un nou 
sistema didàctic, amb preguntes i res-
postes sobre el tema que s’ha tractat en 
el mateix número i en d’altres que s’han 

tractat anteriorment. El llenguatge 
que utilitza és molt entenedor i defuig 
en tot moment de tecnicismes que pu-
guin disminuir la fàcil comprensió de 
l’exposició.

A tothom qui vulgui conèixer més a 
fons la nostra professió, li recomanem 
molt especialment la lectura d’aquest 
llibre.

Dipòsit legal: B-44.683-2007
Imprimeix: Barcelona Digital, SL
215 pàgines
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Tots sabem que les entitats de crèdit 
obliguen de forma més o menys subtil 
a contractar amb elles les asseguran-
ces que emparen, entre d’altres, els 
béns sobre els que recau la garantia 
dels préstecs hipotecaris.
També som conscients que les cober-
tures 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 arro-
donir-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 obli-
guen a emparar 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 asse-
gurança és cobrir les seves possibles 
pèrdues i, per aquest motiu, 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 ca-
pital? 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 co-
rrent, el del préstec hipotecari, on la 
garantia d’aquest préstec és el valor 
d’un edifici.
Tots sabem que quan s’adquireix un 
habitatge, sigui unifamiliar o plu-
rifamiliar, el preu d’adquisició està 
format per un seguit d’imports corres-
ponents a partides diferents:
 - valor del terreny
 - valor de la construcció
 - honoraris d’arquitecte i arquitec-

te tècnic

L’assegurança a les entitats de crèdit

 - organisme de control tècnic
 - llicències i permisos
 - impostos d’adquisició
 - benefici del promotor
 - etc.
No tots aquests imports són assegu-
rables. Així, ni el valor del terreny, 
ni el benefici del promotor ni certs 
impostos han d’abonar-se quan es re-
construeix, 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 as-
segurances 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 depre-
ciació per ús. Aquest valor real ve 
a coincidir amb el valor de recons-
trucció 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 sobreas-
segurança a la Llei de Contracte 

d’assegurança?, doncs de forma molt 
clara.
Així, l’article 26è ens diu que “el se-
guro no puede ser objeto de enriqueci-
miento 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 premis-
sa: la inutilitat d’assegurar un valor 
superior al real.
En efecte, per molt que obligui 
l’entitat de crèdit 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 totalitat del valor del 
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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 càrrega 
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 as-
segurat i assegurador) d’exigir “la 
reducción 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 article 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 con-
tracte d’assegurança? Evidentment 
no, però no deixa de ser una pos-
sible font de nul·litat del contracte 
d’assegurança.
D’acord amb el que hem vist, el pre-
nedor 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 ma-

teixa pòlissa, a més del capital de 
continent, hi aparegui un capital 
de contingut. Com que la prima de 
contingut és sempre superior a la de 
continent, ja que cobreix més garan-
ties, 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 con-
trolar 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 especial-
mente afectos se extenderá a las 
indemnizaciones que correspondan 
al propietario 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 permetrà el rescaba-
lament 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 ex-
tinción 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 asegu-
rador deberá notificar a dichos acree-
dores el impago en que ha incurrido 
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 deu-
tor 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 propostes de condicions més 
avantatjoses en cas de contractar 
l’assegurança amb l’entitat de crèdit, 
no és més que una forma de compe-
tència deslleial per part d’aquesta 
entitat.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances.

Assessor tècnic del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona
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Comissió d’Afiliació

RESUM D’ALTES I BAIXES 
DE L’1 D’OCTUBRE A 31 DE DESEM-
BRE DE 2007

CENS A 30 DE 
SETEMBRE DE 2007  .............. 407

ALTES

Re p r e s e n t a n t  d e  C o r r e d o r i a  
d’Assegurances  
Lluís Martí Barnés Tarrés, de Girona      
(Fòrum Corredoria d’Assegurances SL)

No exercent  
Begoña Rojo López, de Girona

TOTAL ALTES................................ 2

Continuem parlant sobre l’ús de les ma-
júscules i minúscules. Algunes paraules 
s’escriuran amb majúscula perquè tenen 
una funció distintiva, per exemple, els 
noms propis concrets. En canvi, els 
noms comuns i els noms propis genèrics, 
en general, s’escriuran en minúscula. 
Vegem-ne alguns exemples.

Càrrecs oficials
S’escriuen amb minúscules inicials:
el president del Col·legi de Mediadors
l’alcaldessa de Girona
la directora general de Relacions Labo-
rals de la Generalitat

formes protocol·làries de tracta-
ment
En determinats tipus de textos caldrà 
utilitzar les formes protocol·laries dels 
càrrecs, en aquest cas s’han d’escriure 
amb majúscula totes les inicials.
Molt Honorable Senyor President
Il·lustríssima Senyora Alcaldessa
Cal tenir en compte, però, que si el 
tractament protocol·lari acompanya el 
nom de la persona concreta, l’ús de les 
majúscules és com segueix:

Excel·lentíssima i Magnífica Senyora 
Anna M. Geli, rectora de la Universitat 
de Girona

formes de tractament que prece-
deixen els noms propis o les designa-
cions de càrrecs
S’escriuen amb minúscula inicial.
el senyor Joan Niubó
mossèn Pere Domènech
la doctora Geli
Però quan aquestes formes de tracta-
ment s’escriuen abreujades, vam amb 
majúscula inicial:
el Sr. Joan Niubó
Mn. Pere Domènech
la Dra. Geli

En el butlletí anterior us informàvem de 
l’augment de fabricants i operadores de 
telefonia mòbil que han incorporat el ca-
talà en els seus productes i serveis. Per 
completar aquesta informació, us volem 
presentar la campanya Elteumobil.cat 
(http://www.elteumobil.cat), que 
s’impulsa des de la Generalitat de Ca-
talunya per promoure la telefonia mòbil 
en català. 

Qüestions de llengua

Recursos

BAIXES

Jubilació  
Jaume Casanovas Tainera, de Torroella 
de Montgrí

No exercent
Josep Donés Barcons, de Girona
Gemma Soria Borrell, de Banyoles

Voluntària
Emma Pascual Sala, de Girona

Manca pagament quotes col·legials 
Lluís Fumado Botella, de l’Escala

TOTAL BAIXES ............................. 5

CENS A 30 DE 
DESEMBRE DE 2007  .............. 404

Al web de la campanya trobareu un 
catàleg amb cercador dels mòbils en ca-
talà existents actualment (les marques 
són Alcatel, Motorola, Sony Ericsson i 
Nokia) i de les operadores que els venen 
(Movistar, Orange i Vodafone). 
També hi ha un apartat d’enllaços amb 
serveis i aplicacions de la Generalitat de 
Catalunya i de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió Interactiva que es 
poden utilitzar amb el mòbil.
Al capítol Descàrregues hi ha una llista 
de les cançons, fons de pantalla i jocs en 
català que es poden trobar actualment. 
Concretament, a l’apartat de jocs, hi 
trobareu tres jocs sobre el món dels 
castellers fets expressament per a la 
campanya en col·laboració amb www.
eljoccasteller.cat. 
Finalment, a Preguntes més freqüents 
s’orienta l’usuari sobre on adreçar-se 
per a l’adquisició dels productes, per 
a la resolució de problemes amb el seu 
ús o per obtenir informació sobre drets 
lingüístics, entre altres coses.  

Convenis

Us recordem que el nostre Col·legi té 
signats convenis de col·laboració amb 
diferents entitats,  per tal d’aconseguir mi-
llors condicions per als col·legiats. Alguns 
d’aquests convenis i acords, són: “Telefoni-
ca” (acord de col·laboració a través de la 
FOEG, per abaratir el cost de les trucades 
fixes i mòbils); “El Punt” (descomptes 
d’un 25% en la tarifa de publicitat); “La 
Previsión Mallorquina” (pòlissa col·lectiva 
d’indemnització diària per malaltia i/o 
accident per a col·legiats, treballadors 
i col·laboradors de col·legiats); “Arag” 
(pòlissa col·lectiva de protecció jurídica 
que garanteix la defensa dels interessos dels 
col·legiats en el marc de la seva activitat 
professional); “DKV” (assegurances en 
rams de salut o subsidi per als col·legiats, 
en condicions preferents).
 
Si hi esteu interessats, demaneu-ne més 
informació a la secretaria administrativa 
del Col·legi.



ENTITATS COL·LABORADORES 2007


