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Sovint es planteja en clau col·legial 
la conveniència o no de pertànyer 
a associacions, clubs, agrupacions 
de professionals, a més a més del 
col·legi, de la mateixa manera que 
es planteja si el col·legi fa la feina 
que ha de fer, tota vegada que hi ha 
mediadors –més corredors que no pas 
agents- que cerquen aquesta altra font 
d’assessorament o recolzament.

I crec sincerament que no té res a 
veure una cosa amb l’altra.

El nostre col·legi –corporació de dret 
públic, no ho oblidem- compleix a la 
perfecció les tasques que la llei li pre-
veu i li reserva d’una banda, però que 
també li limita de l’altra. La tasca de 
la nostra institució és informar rigoro-
sament i puntual, sense distincions de 
cap mena, és assessorar globalment o 
individualment, espontàniament o sota 
demanda, però sense cap limitació en 
funció de la figura d’agent o corredor, 
ni del volum de cartera, ni els rams 
que més es treballin.

I les funcions de les altres formes 
d’agrupació són les que en cada una 
d’elles se li vulgui donar, de caràcter 
econòmic, programàtic, de productes, 
amb el tret més diferencial que és la 
limitació que en cada una d’elles es 
permet fer de l’accés a nous membres 
atenent als interessos més diversos 
que s’hagin pogut proposar i, d’altra 
banda, ben legítims donada la seva 
privacitat.

I el Col·legi de Mediadors d’Assegu–
rances de Girona no és això. El 
Col·legi és i ha de ser la porta oberta a 
tothom qui compleixi amb la legislació 
vigent, que és la que indica la possi-
bilitat o no de pertànyer-hi i rebre’n 
els serveis.

I no veig pas cap impediment perquè 
els nostres col·legiats formin part de 
qualsevol de les altres formes associa-
tives, sempre que aquestes respectin la 
institució col·legial i la tinguin com a 
pal de paller de la professió.

Crec que és bona i positiva la diversitat 
de visions, de la mateixa manera que 
és ben legítima la recerca de beneficis 
en forma d’informació o avantatges a 
canvi d’una quota, recolzant-nos en 
aquells amb els que ens sentim propers 
per motius concrets.

El col·legi té col·legiats i tots i cada 
un d’ells són igual d’importants, 
bàsics i necessaris en el nostre teixit 
associatiu. I a tots es deu per igual 
el col·legi, independentment del seu 
estatus d’agent o corredor, del volum 
o composició de la seva cartera, del 
número de treballadors. I crec, sin-
cerament, que estem complint d’una 
forma rigorosa la nostra tasca.

És segurament per això que essent 
una demarcació tan petita en nombre 
d’habitants com les comarques giro-
nines, el nostre col·legi ocupa el quart 
lloc de l’estat en nombre de col·legiats. 
No és casualitat ni atzar.

Fa ben pocs dies, una de les revistes 
tècniques del sector assegurador publi-
cava la noticia d’una nova associació, 
signada pel seu propi president, on en 
el primer paràgraf ell mateix es qües-
tionava el perquè de la seva creació. 
¿Para qué? Esa es la pregunta que se 
nos plantea, una y otra vez, cuando 
presentamos la Asociación de jóvenes 
profesionales del seguro. Siguen otras 
consideraciones como ¿Es que no hay 

foros ya creados en el sector para el 
intercambio de ideas? ¿Es que no exis-
ten fuentes solventes y profesionales de 
información? ¿Es que no hay oferta 
de programas de formación internos 
y externos?

Òbviament, seguint l’escrit ja inten-
tava donar raons prou convincents 
per pertànyer a la seva associació, 
però –la veritat- no em va acabar de 
convèncer.

I acabo pensant que si el propi pre-
sident de l’esmentada associació 
s’autoqüestiona  d’aquesta manera, 
alguna cosa falla. I no voldria centrar-
me en aquesta, sinó que des d’aquesta 
voldria extrapolar situacions sem-
blants a un munt d’ens creats des del 
títol que li vulgueu donar.

Perquè, tornant a la de l’exemple, 
ens diuen en el mateix escrit de pre-
sentació que lo que nos cautivó fue la 
oportunidad de dar un aire nuevo y 
diferente al concepto “asociación de 
profesionales del seguro” (AJPS).

Us sona això d’alguna altra associa-
ció? És el problema afegit resultant 
d’aital proliferació.

Quan he anat a estudiar qui hi tenia 
cabuda, m’he trobat amb una altra 
sorpresa: En este club tiene cabida 
todo profesional del sector de seguros 
industriales de menos de 42 años de 
edad y con algo de experiencia.

Tornem però, al Col·legi. Hi té cabuda 
qualsevol persona que exerceixi la pro-
fessió de mediador d’assegurances, dit 
d’una altra manera, que figuri inscrit 
en el Registre Especial de Mediadors 
d’Assegurances. Així de senzill i així 
de real.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Després de l’especial número 100 del trimestre passat 
ens arriba aquesta nova edició del nostre butlletí, que 
–tot i ser especial i únic com cada un- és més especial 
encara.

I això que el fa tan especial no ho trobareu ni a la plana 
dos, ni al ja està entès!, ni en el d’interès. Ho trobareu a 
l’espai del somriure del nostre amic Fer, que incorpora 
a les nostres pàgines la figura de la col·legiada Maria 
Mediadora, que farà companyia al nostre entranyable 
Pep, el pòlissa. D’aquesta manera el cens femení del 
nostre col·legi ja té la seva representació.

Us recomanem la lectura de la plana dos del nostre 
president. Hi fa unes reflexions ben interessants sobre 
la tasca de les associacions i la del nostre col·legi.

La firma convidada d’aquesta edició és de la nostra 
col·legiada M. Rosa Agustí, que des de la seva vessant 
de presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, 
fa una encertadíssima valoració sobre la situació de 
la dona en la nostra societat i més concretament en la 
societat del treball.

I, com el seu propi encapçalament indica, és d’interès 
l’apartat d’aquest mateix nom, servit des de la sapièn-
cia del nostre assessor tècnic al voltant dels carretons 
elevadors, anomenats col·loquialment “toros”.

Sense oblidar cap dels altres apartats que acaben con-
fegint aquestes planes del nostre butlletí, amb el ja està 
entès!, la informació col·legial, etc.

Bona lectura a tots.

Núm. 101
gener, febrer, març 2008

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

 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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Conferència (gener)

Iniciant-se el cicle d’actes per a l’any 2008 que organitza 
la comissió de  formació i reciclatge del  nostre Col·legi, 
el 24 de gener proppassat tingué lloc a la seu  del nostre  
Col·legi el primer acte previst per a aquest any. El  tema  
va  ser “Com afecta l’actual legislació en prevenció de 
blanqueig de diners als mediadors d’assegurances”.
 
Va intervenir-hi com a ponent Enric Olcina, llicenciat 
en Ciències Econòmiques i Empresarials, auditor censor 
jurat de comptes, i soci director de KPMG Forensic a 
Espanya.

La seva exposició es va enfocar sobre què és el blanqueig 
de capitals i les seves fases, els objectis de la prevenció 
del blanqueig de capitals, el marc normatiu nacional i 
internacional, els subjectes obligats i les seves principals 
obligacions, i la casuística del blanqueig de capitals en 
el sector assegurdor.
 
Aquesta  conferència va servir per tenir un complet co-
neixement de les afectacions que aquesta legislació té en 
l’activitat professional dels mediadors d’assegurances. Enric Olcina en un moment de la seva intervenció

Aspecte parcial de la sala durant la conferència sobre prevenció de blanqueig de diners
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Per setè any consecutiu, el nostre 
Col·legi ha rebut de l’entitat Sabadell 
Asseguradora una dotació econòmica 
destinada a premiar, mitjançant unes 
beques d’estudi, aquells alumnes dels 
cursos organitzats pel nostre Col·legi 
que fossin mereixedors d’aquesta 
distinció d’acord amb les bases de 
concessió.
 
Així, el 21 de febrer va tenir lloc a 
Girona l’acte de concessió d’aquestes 
beques d’estudi. A més dels tres alum-
nes que varen rebre la beca, hi va ser 
present una representació d’aquesta 
entitat amb el seu director general, 
Sr. Ferran Cuatrecasas, al capdavant, 
així com una delegació del Col·legi 
de Girona encapçalada pel nostre 
president, Antoni Godoy.

El dijous 28 de febrer va tenir lloc a 
l’Hospitalet de Llobregat la Jornada 
2008 del Consell de Col·legis de Me-
diadors d’Assegurances de Catalunya. 
El tema escollit fou “La continuïtat 
de les empreses de mediació”.
 
Les empreses de mediació d’asse–
gurances, que formen part del teixit 
empresarial català, s’enfronten a una 
sèrie de reptes específics que deriven 
del context en què operen per les 
noves lleis, els canvis en el mercat 
i la tendència creixent d’operacions 
de fusions i vendes. Però, a més a 
més, existeixen altres dificultats més 
grans que condicionen la continuïtat, 

Jornada Consell

Beques d’estudi

com són la necessitat de professio-
nalització de la direcció o la falta 
d’interès en el sector de generacions 
joves, aspectes tan necessaris per a la 
consolidació.
 
Per aquest motiu els 4 col·legis ca-
talans, a través del Consell, varen 
organitzar aquesta jornada de sensi-
bilització dirigida als mediadors, amb 
un doble objectiu: prendre consciència 
de les temàtiques que condicionen 
la continuïtat de la mediació, tant 
en aspectes d’organització com de 
gestió de les relacions “emocionals” 
entre els membres familiars o socis 
d’aquests a l’empresa; i proporcionar 

les claus conceptuals i pràctiques ne-
cessàries per gestionar el canvi d’una 
cultura convencional basada en valors 
d’orientació al control, cap a una altra 
nova forma de pensar basada en va-
lors d’orientació al desenvolupament 
i al capital humà.
 
La jornada, que va aplegar gairebé 
250 mediadors, va comptar com a 
ponents amb Joan Corona, director 
acadèmic de l’Institut de l’Empresa 
Familiar; José Luis Melero, d’Okyaku 
Europe Consulting; i Salvador Gar-
cia, consultor expert en direcció per 
valors.

Beques d’estudi Sabadell Asseguradora 2008

La cloenda de la jornada va comptar amb la presència del director general de Política 
Financera i Assegurances, Ferran Sicart

 
Aquestes beques foren concedi-
des als alumnes del Curs Superior 
d’Assegurances 2005-2007, Xavier 
Verdalet, Yolanda Cruz i Dany Her-
nández. 

 
Des d’aquí volem felicitar públi-
cament aquests alumnes, així com 
agrair a Sabadell Asseguradora 
aquesta iniciativa.         

Jornada del Consell 2008
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Després de la convocatòria d’eleccions 
corresponent a la renovació parcial de 
càrrecs electius col·legials (eleccions 
2008), i complint amb el calendari 
electoral que es va fixar, el passat 
3 d’abril va haver-hi l’elecció de la 
candidatura única presentada. Les 
persones que integraven aquesta can-
didatura, són: Pere Güell, Josep M. 
Domènech, Jordi Triola, Fabià Cor-
pas, Pere Casellas, i Xavier Feixas.
 
El mandat dels elegits o reelegits serà 
de quatre anys.

Necrològica

Eleccions 

Aquest primer trimestre hem rebut 
la trista notícia de la pèrdua del nos-
tre benvolgut company de professió 
i amic, Eugeni Robert Arbusà, de 
Figueres.
 
Des d’aquí manifestem als familiars 
i amics del nostre company, el nostre 
més sentit i sincer condol.

A  la  circular  1/2008 que el nos-
tre Col·legi us va trametre,  hi 
figurava  la relació de les  Entitats 
Col·laboradores 2008.

Entitats col·laboradores 2008
 
Aquestes entitats, amb la seva 
col·laboració, fan una aposta de re-
colzament a les activitats del nostre 
Col·legi i al mediador col·legiat.

 
Enguany comptem amb el suport de 
24 entitats asseguradores.  A totes 
elles el nostre agraïment.

Assemblea General Ordinària

Complint amb allò que disposen els 
estatuts col·legials,  el 17 de març 
proppassat va  tenir lloc l’Assemblea 
General Ordinària del nostre Col·legi.
 
Els temes més destacats tractats 
en aquesta assemblea foren l’estat 

de comptes 2007,  el  pressupost  
d’ingressos  i  despeses per  a  l’exercici 
2008 -on s’aprovaren  les  quotes  
col·legials- ,la  memòria  d’activitats 
realitzades, i  el  pla d’activitats per 
enguany. 
 

Val a dir que als assistents se’ls lliurà, 
a més a més de la informació pròpia de  
l’Assemblea,  el recull de premsa 2007 
del nostre Col·legi.  Si  hi  esteu interes-
sats podeu demanar-lo a la secretaria 
administrativa del Col·legi.



7 el butlletí

in
fo

rm
ac

ió
 co

l·l
eg

ia
l

De la mateixa forma que la llei reconeix diferents 
figures en la mediació d’assegurances, amb les par-
ticularitats i requisits que li són pròpies a cadascuna 
d’elles, també trobem diferents models en què es pot 
constituir un entitat asseguradora, cadascuna d’elles 
amb trets singulars que la diferencia de les altres.
 
Així, el passat 27 de març el nostre Col·legi va dur a 
terme una conferència que amb el títol “Trets diferen-
ciadors de les mutualitats de previsió social” estava 
pensada per aprofundir els coneixements respecte al 
model, estructura i funcionament d’aquestes entitats 
amb una gran tradició al nostre país. Igualment es 
varen avaluar com poden coincidir les sinergies de les 
mutualitats de previsió social i de la mediació.
 
Va intervenir-hi com a ponent Ernest Valios, respon-
sable de formació de Previsora General MPS.

Conferència (març)

El ponent, Ernest Valios

Assistents a la conferència sobre MPS
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Maria Rosa Agustí i Rigall
Presidenta de l’Associació Gironina 
d’Empresàries – AGE

Parlar del paper de la dona ben entrat el 
segle XXI es difícil i genera controvèrsies 
perquè nosaltres mateixes encara tenim 
un repte-actitud per solucionar: el dret a 
decidir.

Segurament aquesta afirmació pot semblar 
dràstica i amb cert aire pessimista però 
és el que jo penso en la meva condició de 
“single”, terme que defineix a aquelles 
persones que han optat per viure soles 
sigui per circumstàncies alienes a ells o 
per convenciment. Personalment, admiro 
a les dones que decideixen portar una 
criatura al món o que trien en altres casos 
adoptar-la. Les dues tenen, injustament, el 
mateix inconvenient social, i és que a hores 
d’ara s’enfronten a prejudicis laborals que 
mai, per altra banda, afecten a la figura 
de l’home. És tolerable aquesta discrimi-
nació quan les dones fem el paper de criar 
i educar els nostres fills, que no són sinó 
el futur de la nostra societat i per tant és 
obligació de tots fer-ho fàcil? Dificultar-ho 
és de resultats funestos i gens optimistes ja 
que les conseqüències del trencament de 
l’entorn tradicional familiar es tradueix 
en un desarrelament dels valors que con-
dueix sens dubte a una intolerància en la 
convivència.

Crec que aquesta realitat, la que avui és 
vigent, ens ha de fer qüestionar moltes 
coses que no estan funcionant i que ja 
tenim estudis que ho corroboren com és 
l’impacte econòmic de la pèrdua de talent 
femení fet per la Cambra de Comerç de 
Barcelona i on deixen molt clar que té un 
cost equivalent per a l’economia catalana 
de 977 milions d’euros, el 0,5% del PIB 
català l’ any 2006.

Òbviament això passa perquè encara estem 
immersos en unes arrels profundes de natu-
ralesa social i cultural que es reflecteixen 
en una lenta correcció de bona part dels 
desequilibris de gènere a la societat en 
general i que en el món econòmic són més 
rellevants.

Com a solució davant d’aquest problema 
hem de canviar la nostra forma de treballar 
no només pel tema que ens ocupa sinó per 
una qüestió de productivitat. Som un país 
que la majoria d’hores ens les passem a la 
feina però no per això tenim els rendiments 
esperats.  

La conciliació entre la família i la feina 
ha de començar doncs, per un canvi dels 
horaris laborals. El sistema actual ha 
demostrat que en la societat de la igualtat 
no ha funcionat. Ignasi Buqueras i Bach, 
President de la Comissió Nacional per a 
la Racionalització dels Horaris Europeus, 
reivindica els tres 8: vuit hores per treba-
llar, vuit hores per a la dedicació personal 
i vuit hores per dormir.

L’aplicació d’aquest nou format horari no 
aniria solament en benefici d’una major 
qualitat en la vida personal, també afa-
voriria un major rendiment laboral que 
comportaria uns millors resultats de la 
productivitat. I de ben segur que els nous 
hàbits laborals aportarien igualment un 
descens dels accidents laborals i les baixes 
temporals. Espanya en aquest sentit no 
som cap model per ningú pel que fa a ra-
cionalitzar horaris, les jornades les acabem 
tard i ens llevem aviat per començar de 
bon matí. Resultat, no descansem suficien-
tment i arrosseguem cansament i estrès, la 
combinació perfecte perquè, per exemple, 
al posar-nos a la carretera el factor risc 
sigui elevat i es donin accidents que podrien 
estalviar-se d’una manera tan raonable com 
organitzar-nos més bé el temps.

Els canvis costa que d’entrada s’introdueixin 
amb absoluta popularitat, sempre tenen 
veus que s’hi oposen perquè encallades 
en el sistema en aquell moment vigent hi 
veuen un desgavell trencar-lo i encarar-se 
als nous temps, en aquest cas l’estil de vida, 
modificadors d’hàbits, normes i compor-
taments socials. Així i tot, i malgrat que 
res mai va bé per a tothom, ja no es pot 
fer marxa enrere, el procés, l’evolució cap 
a un millor engranatge per harmonitzar 
la família i la feina  ja ha donat els seus 
primers passos. 

Els exemples comencen a ser molts, em-
preses com Iberdrola, Renault, Ros Roca, 
Ernst & Young Abogados, etc. han entès 
que la flexibilitat horària és sinònim de ma-
jor productivitat. Amb diferents fórmules 
han retallat la presència dels seus empleats 
en l’empresa a canvi, tot plegat, d’obtenir 
una més gran eficiència.

El problema, de totes maneres, hi conti-
nuarà sent mentre els canvis no es pro-
dueixin a gran escala i això vol dir que si 
no els fan les mitjanes i petites empreses, 
el vertader motor de la nostra economia, la 
situació no es veurà corregida. Cal però que 
aquest cost que suposa flexibilitzar la jor-
nada de treball rebi els ajuts corresponents 
des de l’Administració així com el suport 
necessari per no escanyar la figura ja de per 
si fràgil de l’empresari-a  emprenedor-a. 

Portem un any de la Llei d’Igualtat. Ha 
estat un pas important però no del tot 
suficient per sentir-nos satisfetes. En con-
cret, un dels punts als que fa referència és 
el permís de paternitat. La possibilitat, 
opcional, que el pare s’hi aculli no deixa 
de ser una paradoxa perquè els aspectes 
culturals amb els que vivim faran que la 
realitat no canviï tant i no sigui significatiu 

La realitat de la dona en el segle XXI
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«Nosaltres mateixes encara tenim 
un repte – actitud per solucionar: 

el dret a decidir»

l’objectiu que pretén assolir la Llei. Pilar 
Dàvila, directora general de l’Insituto de 
la Mujer ja avisa: “la baixa xifra dels 
permisos per paternitat és a causa que la 
societat penalitza els homes. L’home que 
demana una baixa per paternitat queda en 
entredit entre els seus propis companys i 
aquí és on hem de fer la tasca més impor-
tant per canviar aquestes mentalitats”. A 
Andorra, on ja fa set anys que va entrar en 
vigor la normativa, el nombre de pares que 
han sol·licitat beneficiar-s’hi continua sent 
molt baix: 6 homes davant de 725 dones 
l’any 2007. Ni la mesura de percebre el 
100 per cent del salari no ha representat 
cap reclam. Teresa Cabanas, secretària de 
l’Associació de Dones Migrants i d’Andorra 
indica que el “tema cultural hi fa molt” així 
com les diferències de feina com el fet que 
en la major part dels casos són els homes 
els que tenen llocs de treball de major 
responsabilitat.

El que resulta evident és que som una socie-
tat que vivim sota estadístiques i tants per 
cents i que aconseguir en aquest assumpte 
que es faci un canvi espectacular, pot anar 
per anys. Per més facilitats que es donin i 
campanyes de conscienciació, la tradició, 
el que s’ha fet sempre continua prevalent. 
Les distàncies continuen sent grans entre 
el que es pretén i el que tenim i a més amb 
perill de quedar-nos estancats o agafar 
una velocitat insuficient. Hem de formar 
les noves generacions, hem d’educar-les 
sense diferències de sexe ni d’obligacions 
(aquestes per a tu i aquestes per a mi). 
No podem continuar amb el perquè s’és 
una dona els ulls del món laboral la miren 
diferent i l’impedeixen desenvolupar una 
carrera professional; amb aquest conte 
estem perdent talent femení en uns números 
que suposen una part molt important de 
l’economia i la impossibilitat de mantenir 
l’estat del benestar que gaudeix la societat. 

Qui sap si al final la solució definitiva, men-
tre el factor cultural existeixi, serà establir 
una llei que obligui  l’home a acollir-se a la 
baixa per paternitat i les Administracions 
a ajudar incondicionalment  l’empresari-a 
emprenedor-a per poder assumir aquesta 

realitat. Els resultats serien satisfactoris 
i alhora es donaria un pas de gegant, en 
cadena, en tot el que ja suposa integració 
de la dona en la feina ... i l’home en la 
família.
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Activitats

ABRIL 2008
Dia 21. Conferència col·loqui sobre 
“Reassegurança”. Girona. Organitza: 
CMA de Girona

MAIG 2008  
Dia 22. Conferència col·loqui sobre “No-
vetats Llei d’RC i Assegurança per a la 
circulació de vehicles a motor”. Girona. 
Organitza: CMA de Girona

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

Abril
Dret mercantil (20 hores)
Unió Europea (20 hores)

Maig
Fiscalitat de les operacions financeres i de 
les assegurances (10 hores)
Sistema i productes financers (18 hores)
Comptabilitat (34 hores)

Juny
Càlcul mercantil (18 hores)
Reassegurança (4 hores) 

RISC OBJECTIU
RIESGO OBJETIVO.
Objecte d’una assegurança considerat en 
ell mateix, d’acord amb les característi-
ques corrents i comunes dels seus afins, 
que possibilita l’esdeveniment del sinistre 
segons les experiències observades, pres-
cindint de circumstàncies específiques que 
facin pressuposar l’augment de probabi-
litats o de la intencionalitat, sempre dins 
l’àmbit de la garantia ordinària prevista a 
les condicions generals del contracte.

RISC ORDINARI
RIESGO ORDINARIO.
Risc sobre béns o persones que presen-
ten poca perillositat i que a la vegada 
inclouen el major nombre de casos, com 
ara l’incendi d’habitatges, els accidents 
corporals en professions intel·lectuals, 
comerç i anàlegs.

RISC PER COMPTE PROPI
RIESGO POR CUENTA PROPIA.
Part de l’assegurança que el mateix as-
segurat, els seus asseguradors i els reas-
seguradors retenen al seu càrrec, sense 
transferir-lo a altra persona.

Diccionari
RISC PROGRESSIU
RIESGO PROGRESIVO.
Risc que augmenta en probabilitat a 
mesura que avança el temps, com ara els 
riscs de les persones, que s’agreugen amb 
la vellesa.

RISC SENZILL
RIESGO SIMPLE.
En el ram d’incendis, es consideren tals 
els habitatges particulars, les cases per a 
usos agrícoles i els locals per a emmagat-
zematge i venda de mercaderies, així com 
llurs continguts, sense que hi hagi mani-
pulacions importants ni ús de maquinària 
o altres elements dels que tipifiquen els 
denominats riscs industrials.
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Si bé ha sigut una fita remarcable 
arribar al número 100 d’el butlletí 
també ho és encetar la nova centena 
amb un número simpàtic i alhora cap i 
cua. De fet respon al següent si tenim 
en compte el sentit estricte de l’ordre 
numèric però per a mi simbolitza el 
principi d’un nou objectiu a vint-i-cinc 
anys vista, si tenim en compte la seva 
periodicitat trimestral fins arribar al 
número 200. Evidentment en el decurs 
d’aquests anys que han de venir, han 
de succeir moltes coses començant 
pel relleu evolutiu, inevitable i natu-
ral de les persones que actualment 
col·laborem en el butlletí amb noves 
persones que agafin aquest relleu amb 
la mateixa il·lusió i compromís per 
trametre en cada moment la situació 
de la nostra professió d’una manera 
imparcial, defensant els principis 
ètics, professionals i empresarials 
de totes aquelles persones físiques i 
jurídiques que composen l’entramat 
col·legial amb pinzellades d’humor 
i temes aliens al sector assegurador 
que li donen a la nostra publicació un 
aire cultural i optimista, sense perdre 
el seu principi d’opinió, representació 
i defensa de la nostra professió.

Ja hem dit en moltes ocasions que som 
en un món de canvis constants on la 
gestió diària i el futur de les nostres 
empreses es complica amb noves obli-
gacions imposades per la complexitat 
legislativa on estem sotmesos. Tinc la 
impressió que tenim massa lleis i un 
govern amb massa lleis no funciona, 
i per acabar-ho d’adobar en el nostre 
cas depenem de dos governs el que 
fa encara més complicada la situa-
ció. Amb les lleis passa com amb la 
moneda, massa moneda és inflació i, 
quan hi ha inflació de lleis, les lleis 
no es compleixen. I no hi ha res pi-
tjor que una llei no es compleixi. En 
aquest sentit em refereixo a qui l’ha 
de complir però principalment a qui 
la legisla i promulga. De fet, aquesta 
situació no només afecta les nostres 
empreses de mediació d’assegurances 
privades sinó també a nivell social i a 
la pròpia convivència.

Cal una anàlisi profunda
Independentment de la problemàtica 
actual, la qual tindrem sempre, sigui 
per un signe o per un altre, cal fer 
una anàlisi profunda interna perquè 
les nostres empreses puguin afrontar 
degudament totes les obligacions que 
imposen les lleis que ens afecten di-
rectament i les que també ens poden 
afectar com a resultat de la nostra 
activitat i que a ben segur no són 
poques. En aquest sentit cal assolir i 
mantenir en el temps el màxim nivell 
possible de formació ja no solament 
en els temes relacionats directament 
a la nostra professió, aspectes comer-
cials i tècnics, sinó també en totes 
aquelles qüestions que hem de resol-
dre adientment dia a dia i que faran 
que complim correctament totes les 
obligacions, derivades de la legislació 
concreta de la nostra activitat a més 
de les que ens obliguen davant dels 
clients, fiscal, laboral, etc.

Segons les dades de l’informe de 
l’exercici 2007 emès pel Consejo 
General de los Colegios de Media-
dores de Seguros, el 45% dels seus 
ingressos provenen del CECAS, 
Centre d’Estudis del Consejo, respon-
sable de la formació i que depèn de 
l’organització col·legial. El CECAS 
té un prestigi contrastat, guanyat a 
pols durant molts anys, amb el re-
coneixement de les administracions 
i que supera de llarg qualsevol altra 
organització dedicada actualment a la 
formació en el nostre sector. Aquesta 
realitat em fa pensar que 
fóra bo aprofundir en 
aquesta necessitat que 
tenim els professionals i 
empresaris, no només per 
imperatiu de la pròpia 
llei sinó també per a la 
millora de l’activitat a 
través de la formació ini-
cial i contínua, per con-
tinuar i superar aquest 
nivell aconseguit fins 
ara i crear en un futur la 
Universitat Privada en 
matèria d’assegurances 
i temes financers. La 

nostra professió mereix tenir una 
Escola a nivell Universitari que doni 
fe, reconeixement i el nivell que es 
mereix la nostra professió davant la 
societat com a garantia d’estabilitat 
econòmica i financera.

Per altra banda, ens cal crear a més 
a més una organització específica 
relacionada amb l’oferta i la demanda 
de treball. Tots sabem les dificultats 
per trobar personal adient per a les 
nostres empreses. Crec fermament 
que els Col·legis, a través de la seva 
Universitat i mentre això no arribi a 
través del nostre Centre d’Estudis, 
podria posar a disposició dels seus 
col·legiats una borsa de treball amb 
persones prèviament seleccionades i 
degudament formades.

Quan arribem al número 200 d’el 
butlletí o sigui, d’aquí a vint-i-cinc 
anys, voldrà dir que el nostre Col·legi 
segueix existint, viu, potent, repre-
sentant el seu col·lectiu amb força 
i personalitat. Per això cal obrir 
una anàlisi profunda per assolir les 
necessitats de cada moment dels nos-
tres col·legiats en relació a les seves 
responsabilitats empresarials i davant 
de la societat.

Vicenç Rosich i Gonzalvo

 



12 el butlletí

bi
bl

io
te

ca

Poques vegades tenim l’ocasió de tenir 
a les nostres mans un llibre de mides 
21 x 15 cm, o sigui un llibre normal, 
de 236 pàgines i que el text sigui d’unes 
Condicions Generals i unes Condicions 
Especials d’una assegurança, amb la 
particularitat que de les 236 pàgines 
n’hi hagi 118 de text en català i 118 
del mateix text en castellà. 

Introducció .......................................................................................................................................  7

Cobertura de danys materials .............................................................................................................  9

Cobertura de paralització de l’activitat (art. 4) ...................................................................................  32

Cobertura d’avaria de maquinària (art. 5) ..........................................................................................  35

Cobertura de responsabilitat civil (art. 6) ...........................................................................................  39

Cobertura de transports (art. 7) .........................................................................................................  46

Cobertura d’accidents personals .........................................................................................................  52

Cobertura d’assistència (art. 11) ........................................................................................................  62

Normes Bàsiques per a l’ús de la pòlissa (art. 12) ...............................................................................  71

Prescripció i jurisdicció (art. 13) ........................................................................................................  78

Clàusules de condicions especials .......................................................................................................  79

Assegurances de riscos extraordinaris ................................................................................................  111

 

MAPFRE SEGUROS GENERALES

ASSEGURANÇA COMBINADA PER A ACTIVITATS PROFESSIONALS I EMPRESES DE SER-
VEIS. CONDICIONS GENERALS

Índex

El llibre en qüestió tracta profundament i 
amb tot detall, l’assegurança combinada 
per a activitats professionals i empreses 
de serveis.  És més, s’endinsa amb detall 
en tots els tipus d’assegurances de què 
es pot composar un vertader multirrisc 
mal dit normalment de danys materials. 
En aquest cas i amb prou encert, es 
diu “combinada” doncs també inclou 
les assegurances de danys personals 
d’accidents i també les de responsabi-
litat, especificant amb detall la de pro-
ductes, d’aparcaments i garatges públics, 
centres d’ensenyament, entre d’altres.

Tot i que és bastant específic d’una 
asseguradora, els conceptes són to-
talment generals i acceptats per la 
majoria d’entitats del mercat nacional, 
per la qual cosa serveix de consulta i 
d’aclariment de dubtes que sorgeixen 
ben sovint, bé siguin del ram de trans-
ports, d’avaria de maquinària, bé sigui 
de qualsevol altre risc amb possibilitat 
de cobertura. Per exemple, en deta-
lla amb precisió la paralització de 

l’activitat amb totes les seves conse-
qüències i problemàtiques de franquícies 
i límits assegurats i assegurables.

Evidentment també inclou els riscs 
extraordinaris amb la clàusula 
d’indemnització  per part del Consor-
cio de Compensación de Seguros per 
les pèrdues derivades d’esdeveniments 
extraordinaris.

Tot i ser unes Condicions Generals i 
Especials, el seu format ens permet 
disposar d’un pràctic llibre, molt ben 
dissenyat i molt ben estructurat, de fàcil 
lectura i comprensió, contràriament al 
que solen ser aquests tipus de texts.  

Mapfre Seguros Generales
Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.
Carretera de Pozuelo, 50
28220 Majadahonda (España)
236 pàgines
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Fa un parell de mesos, la secció de 
cartes dels lectors del diari “La Van-
guardia” 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 necesita 
tener seguro, aunque el seguro de res-
ponsabilidad 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 responsa-
bilidad civil”.

Comencem pel final. D’entrada, sor-
prèn 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 Reglament sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la 
circulació de vehicles a motor ens diu 
que “se entienden por hechos de la cir-
culación los derivados del riesgo creado 
por la conducción de los vehículos a 
motor, tanto por garajes y aparcamien-
tos, 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”.

L’assegurança de carretons

Ara bé, si agafem aquesta definició en 
sentit contrari, 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 realiza-
ción 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 circulació, urbans 
o interurbans, i per vies o terrenys d’ús 
comú, hauran de contractar la corres-
ponent assegurança obligatòria.

Si no existeix obligació d’assegurar el 
vehicle, com s’han de cobrir els danys 
que pugui ocasionar? La resposta és 
senzilla, amb l’assegurança de respon-
sabilitat 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 co-
bertes les reclamacions per “los daños 
causados a terceros con ocasión del em-
pleo de maquinaria, vehículos o utillaje, 
de uso exclusivo o industrial y que no 
requiera la contratación de los seguros 
específicos del automóvil”.

La segona asseguradora assenyala 
que queda emparada “la utilització de 
vehicles industrials i maquinària auto-
propulsada utilitzats dins del recinte, 
sempre que no hagin de ser assegurats 
per l’assegurança d’automòbils”.

És a dir, les entitats asseguradores em-
paren la utilització de vehicles que no 
estiguin obligats a quedar coberts per 
l’assegurança obligatòria.

Fins aquí, la resposta del diari és correc-
ta. 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 ga-
rantiza el pago de las indemnizaciones 
de las que el Asegurado pueda resultar 
civilmente responsable por las recla-
maciones que formulen los empleados 
o sus causahabientes, al servicio del 
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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 asse-
gurada, 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 pa-
tronal.

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 correspo-
nent assegurança obligatòria.

El que no és cert, és que l’assegurança 
de responsabilitat 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 assen-
yalats, 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 con-
tractació d’una pòlissa de responsabi-
litat 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 au-
topropulsat, 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 indemnització, 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 as-
seguradora 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 responsa-
bilitat civil general i assenyala que “el 
riesgo previsto consistió en la posibi-
lidad de que la tomadora y asegurada 
quedara 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 
específicamente, por sus vehículos de 
motor, tanto si estaban como si no auto-
rizados 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 empre-
sa asegurada, para cargar y descargar 
los materiales con los que la citada so-
ciedad 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 ase-
gurado 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 má-
quina se desplace de un punto a otro del 
almacén de la empresa, esa circulación 
meramente complementaria o accesoria 
en cuyo desarrollo, por fallos técnicos 
o humanos, se produjo el daño no era 
la excluida con los términos no sea 
consecuencia de la circulación de tales 
vehículos”.

Amb aquesta sentència, el Tribunal 
Suprem confirma l’existència de co-
bertura 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 Assegu-
rança per a la Circulació de Vehicles a 
Motor” i el seu reglament.

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 DE GENER 
AL 31 DE MARÇ DE 2008

CENS A 31 DE DESEMBRE 
DE 2007  ......................................................405
ALTES
Corredor  d’assegurances  
Ferran Sabater Pau, de Figueres
Representant de Corredoria d’assegurances  
Marta Buxó Rodríguez, de Blanes (Buxó Asses-
sors, SL)
Agent d’assegurances vinculada  
Elena Riart Castillo, de Calonge
Agent d’assegurances exlusiu  
Josep Bosch Fàbrega, de Figueres
Xavier Fernández Parício, de Folgueroles
Representant d’Agència d’assegurances exclusiva 
Pietat Busquets García, de Palafrugell (Busquets 
García, SL)
Lluís Hostench Àlvarez, de Girona ( Family Health 
Care, SL)
Marc Roig Munell, de Sant Pere Pescador (House 
Insurance, SL)
Reincorporació representant d’Agència 
d’Assegurances exclusiva  
Simon Martínez i García, de Palafrugell (Baixcat 
Simon Martínez, SL)

De vegades, en els textos que creem, 
per donar la informació que ens cal 
donar en el mínim espai hem d’utilitzar 
paraules i expressions abreujades, el que 
anomenem abreviacions.

Les abreviacions es classifiquen en 
abreviatures (av. per avinguda), sigles 
(DOGC per Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya) i símbols (€ per euro). 
En aquest butlletí començarem parlant 
de les abreviatures. 

· Porten un punt o una barra al final.
c.    o    c/  (carrer)

· Si l’abreviatura la forma més d’una 
paraula, hi va un punt darrere de cada 
paraula escurçada, o bé porten una 
barra entre els dos elements que la 
formen.
p. a.  (per autorització) 
c/c    (compte corrent) 

·Les abreviatures es poden formar per 
suspensió, s’omet la part final de la 
paraula. En aquest cas, porten el punt 
després de la inicial, o bé abans de la 
primera vocal de cada síl·laba.
t.        (tom)
col·l.  (col·legiat)

· També es poden formar per contracció, 
en aquest cas s’ometen algunes lletres 
de l’interior de la paraula.
fra.    (factura) 

· Les abreviatures dels tractaments de 
persona s’escriuen amb la inicial en 
majúscula.
Sra.  (senyora)

· Només s’escriuen amb plural les abre-
viatures que conserven la part final de 
la paraula.
Sres.  (senyores)

Us parlem avui d’un diccionari que, per 
la temàtica de què s’ocupa, pensem que 
pot ser de l’interès de bona part dels pro-
fessionals destinataris d’aquest butlletí. 
Es tracta del Diccionari de seguretat 
viària en línia, que recull per primera 
vegada els termes bàsics de la seguretat 
viària en català, consultable a Internet 
i elaborat pel Centre de Terminologia 
TERMCAT amb la voluntat d’afegir 
el seu gra de sorra en la difusió del 
coneixement dels conceptes relacionats 

Qüestions de llengua

Recursos

No exercent  
Virgínia Sánchez Lozano, de Figueres
TOTAL ALTES .................................................10

BAIXES
Cessament en l’activitat
Narcís Bou i Vinyoles, de Girona
Moisès Dorca Pujolràs, de la Vall de Bianya
Blanca Racimo López, de Roses 
Carles Sabater Carbonell, de Figueres
Jubilació
Xavier Luzuriaga Cariñanos, de Palamós
Montserrat Negre Combis, de Girona
M. Àngels Rodríguez Vilarrodona, de Blanes
Defunció
Eugeni Robert Arbusà, de Figueres (a.c.s.)
Voluntària 
Lluís Baus Torruella, de Girona
Marta Mir Sais, de Girona
Maria Pla Carabús, de Cassà de la Selva

TOTAL BAIXES ..............................................11

CENS A 31  DE MARÇ 
DE 2008 .......................................................404

CANVIS
D’Agent d’assegurances exclusiu a representant de 
d’Agència d’assegurances exclusiva
Emili Bota Solà, de Caldes de Malavella ( E.BO.
SO, SL)
M. Àngels Castillo Sánchez, de Torroella de Montgrí 
(Castillo Teixidor, SL) 
M.Teresa Corominas Sanjaume, de Torroella de 
Montgrí ( Hostench, SC)

amb la prevenció de l’accidentalitat a 
les carreteres. 

El diccionari, que trobareu a l’adreça 
http://www.termcat.cat (apartat Dic-
cionaris en línia), aplega i defineix 264 
denominacions catalanes corresponents 
a termes relatius a la seguretat viària, 
juntament amb les seves equivalències 
en castellà, francès i anglès i les defini-
cions respectives. 

Els termes es poden consultar a partir 
de les denominacions en qualsevol 
d’aquestes quatre llengües de treball 
per mitjà de dos procediments: d’una 
banda, utilitzant els índexs alfabètics 
que es mostren en el marc de l’esquerra 
fins a trobar la denominació volguda i, 
de l’altra, introduint directament una 
denominació en l’espai superior Cerca; 
en aquest segon cas, es visualitzaran 
totes les fitxes terminològiques que 
continguin el mot consultat, sigui com 
a part d’una denominació o com a part 
d’una definició.

Josep M. Dolç Arnau, d’Alp  (Dolç-Blanch, SC)  
Maria Ferrusola Espigulé, de Figueres (Prats & 
Ferrusola, SL) 
Jordi Grau Cassú, de Cassà de la Selva (Assessoria 
Cassà, SL)
José Antonio Méndez Cruz, de Blanes (Assessors 
Tècnics Blanes, SL) 
De representant d’Agència d’assegurances exclusiva 
a Agent d’assegurances exclusiva
Mònica Vilar López, d’Olot 
De No exercent a Agent d’assegurances exclusiu 
Narcís Albert Vila, de Figueres
Juli Fernández Iruela, de Palafrugell
Francesc Moliner Fernández, de Palamós
Josep Oriol Roig Nevot, de Girona 
De No exercent a Agent d’assegurances vinculat
Lluís Vallmajó Rosa, de Figueres
De No exercent a representant d’Agència 
d’assegurances exclusiva 
Josep Carreras Fornells, de Girona (Gestió Girona, SL)
Jordi Puig Aguilar, de Blanes (Barcons Gestió, SL)
Joan Puig Orriols, de Figueres (Mediadors Puig. 
Asseg. SL)
De No exercent a representant de Corredoria 
d’assegurances 
David Domènech Casal, de Girona (Mitjancers 
d’assegurances Creso Corredoria d’Assegurances, SL)
D’Agent d’assegurances exclusiu a No exercent
Sílvia Castelló Tolosa, de Palafrugell
Marc Font Morales, de Sant Antoni de Calonge
Manuel Velasco Felip, de Lloret de Mar
De representant de Corredoria d’assegurances a 
representant d’Agència d’assegurances exclusiva
Ernest Bassols Lladó, de Besalú  (J.M. i E. Bas-
sols, SL)




