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Benvolguts companys,

M’haureu de permetre que en 
aquesta ocasió deixi de banda els 
temes professionals i us escrigui 
en primera persona.

Molts de vosaltres ja ho sabeu, 
estic passant per uns moments 
d’allò que en diríem salut delica-
da. A finals d’octubre em varen 
operar de tumor cancerós en una 
corda vocal, agafat a temps, que 
després d’unes llargues sessions 
de radioteràpia varen poder donar 
per acabat el procés a finals de 
gener, havent de començar a par-
tir d’aquell moment un programa 
de reeducació i recuperació de la 
veu que no havia de revestir més 
problemes.

El fet és que –inesperadament- en 
el mes d’abril em va aparèixer un 
pòlip –no cancerós- a l’altra corda 
vocal, que va requerir novament 
d’intervenció quirúrgica severa.

A partir d’aquí, els metges em 
varen enclaustrar en una baixa 
laboral absoluta –que no havia 
fet en una primera instància- per 
un període que encara dura, amb 
la finalitat de parlar el mínim 
imprescindible en un intent de 
recuperar –dins del possible- la 

veu, tenint en compte que ara les 
cordes malmeses són totes dues.

No us explico pas tot això per a 
fer-me la víctima de res, ans tot el 
contrari. Si m’ha tocat una loteria 
com aquesta, puc assegurar-vos 
que és perquè hi havia jugat fort. 
Els que em coneixeu personalment 
ho sabeu: era un fumador empe-
dreït. I crec que el destí m’ha trac-
tat molt bé en enviar-me aquest 
avís a través de les cordes vocals 
i no pas dels pulmons. Segurament 
quedaré molt tocat de la veu, però 
segueixo viu i amb unes ganes 
immenses de seguir vivint. 

Tots sabem d’amics i companys, 
parents i coneguts, que no han 
tingut tanta sort i que aquest “mal 
lleig”, com es deia abans, no els 
ha pas respectat tant. I també en 
sabem d’altres que sí i que si ara 
em llegeixen –perquè me’n vénen 
al cap molts de la nostra professió- 
em donaran tota la raó en què és 
en moments com aquests quan te 
n’adones del valor de la vida i de la 
salut. Quan arribes a conclusions 
com aquella tan sabuda de que 
la vida val la pena viure-la, però 
que no ens apliquem a nosaltres 
mateixos fins que un ensurt com 
aquest et fa veure la necessitat de 
fer-ho, i comences a replantejar-te 
moltes coses.

Tens darrera teu una empre-
sa, una responsabilitat, uns 
col·laboradors, uns clients, tota 
una estructura que ha de seguir 
–i seguirà- rodant. Si la fatalitat 
m’hagués pres el darrer alè, ben 
segur que ho haguessin fet. Amb 
moltes més dificultats  -de ben 

segur- però se n’haguessin sortit. 
La sort i un metge excepcional  
han fet que el darrer alè s’hagi 
allunyat de moment i jo pugui 
ajudar a tot això.

Tota aquesta història ha fet que 
hagi estat absent de molts actes 
del nostre Col·legi, alguns tan 
importants com la Festa Patronal 
del passat 27 de juny, que m’han 
assegurat diferents assistents que 
va ser rodona. Felicitats des d’aquí 
a tot l’equip que hi ha treballat 
de valent.

I permeteu-me que, com us deia 
a l’inici, no us parli de temes 
professionals. Aquesta baixa me 
l’he agafat molt seriosament i la 
desconnexió imposada pels metges 
està essent quasi total. És per això 
que ara mateix no sabria de què 
parlar-vos. La meva mancança, 
però, sé que estarà sobradament 
coberta en les pàgines interiors 
d’aquest nou Butlletí. L’equip de 
redacció hi treballa de valent cada 
trimestre.

I no voldria tancar les portes 
d’aquesta tribuna de la Plana Dos, 
sense agrair als vicepresidents 
–Salvador Curós i Jordi Casagran- 
així com també a la gerència del 
Col·legi la tasca suplementària 
que aquesta situació els comporta. 
Espero, amics, que sigui ja per 
poc temps.

Una abraçada a tots.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Tots sabem que a l’estiu les coses es ralentitzen –fins 
i tot algunes s’aturen- i el nostre Butlletí no podia pas 
quedar lliure d’aquesta característica. Contra la nostra 
voluntat sortim un xic més tard d’allò que seria habitual, 
però esperem que el contingut compensi el retard.
 
D’aquest número que teniu a les mans en voldríem des-
tacar en primer lloc la Plana Dos del nostre president. 
Us la recomanem ben vivament, ja que en aquesta ocasió 
deixa de banda el món professional per a testimoniar-nos 
uns fets personals que, des del seu càrrec col·legial, ens 
toquen una mica a tots.

També volem fer esment de la nova concepció de l’acudit 
que cada trimestre en “Fer” ens fa arribar. A partir 
d’aquest número -amb la Maria Mediadora també com a 
protagonista juntament amb en Pep, el pòlissa- la nostra 
revista hi dedicarà una pàgina sencera que recollirà les 
aventures  d’aquests dos col·legiats gironins.

De la informació col·legial corresponent a aquest segon 
trimestre, i sense deixar de banda la resta de notícies, 
dues qüestions que tenen un interès especial: les finalistes 
del Premi Sol 2008 i un seminari sobre l’assegurança 
de l’automòbil. 

I, com sempre, la resta de seccions habituals amb 
articles i recomanacions que són de gran interès per a 
tots nosaltres. 

Dit això, bona lectura i bon estiu!

Núm. 102
abril, maig, juny 2008

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

 10 Activitats de formació

 10 Diccionari

 11 Pep i Maria 

 12 Biblioteca

 13 D’interès

 15 Diversos 

 15 Assegurem-nos-en
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PREMI SOL 2008

Com ja coneixeu, el nostre Col·legi 
va instaurar l’any 1990 el PREMI 
SOL. 
 
Aquest premi es concedeix a l’entitat, 
organisme o institució del sector 
assegurador 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 nostre Col·legi.
 
Fins al moment han estat guanyadors 
del Premi Sol: CRESA (1990), CAP-
ARAG  (1991), CHASYR (1992), 

Segons l’experiència del dia a dia dels 
mediadors, la reassegurança és la raó 
per la qual les asseguradores directes 
moltes vegades no poden oferir les 
condicions que desitjarien.

Finalistes Premi Sol 2008

LA SUIZA (1993), WINTERTHUR  
(1994),  FIATC (1995 i 2003), 
GENERALI (1996), PLUS ULTRA 
(1997), VITALICIO (1998), SA-
BADELL GRUP ASSEGURADOR 
(1999 i 2001), SWISS LIFE (2002), 
AGRUPACIÓN DEL CONVENIO RC 
DE CORREDORES A.I.E. (2004), 
CECAS (2005), CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
(2006), i DKV (2007) . L’any 2000 
fou declarat desert.
 
Complint el que s’assenyala a les bases 
del Premi, concretament a la  tercera, 

publiquem el nom dels finalistes que 
optaran al PREMI SOL 2008.
 
Aquests,  són: ASEFA, FUNDACIÓN 
MAPFRE, MÚTUA DE PROPIETA-
RIS, i REALE.
 
La concessió tindrà lloc el pròxim 23 
d’octubre, durant l’acte institucional 
de la 34a Setmana Mundial del Me-
diador d’Assegurances.
 

Conferència (abril)

Així, el nostre Col·legi va organitzar, 
el 21 d’abril, una conferència amb el 
títol “La reassegurança en la subs-
cripció de riscos d’empreses”, la qual 
va comptar com a ponents amb Agustí 

Madruga i Carlos Ruano, els quals, 
des d’un enfocament eminentment 
pràctic, com a subscriptors de riscos 
de Reale Seguros, ens varen ajudar a 
conèixer més bé aquesta qüestió.

Aspecte parcial de la sala durant la conferència del mes d’abril



5 el butlletí

in
fo

rm
ac

ió
 co

l·l
eg

ia
l

Seminari (maig)

Reassegurança. Els ponents 
Srs. Ruano i Madruga

 

El ram d’automòbils és un dels prin-
cipals pilans de la majoria de carteres 
dels nostres despatxos i, estadísti-
cament, el que més costos de gestió 
ens causa.
 
En el seminari que el nostre Col·legi 
va dur a terme el 22 de maig pro-
ppassat, es varen repassar aspectes 
com les conseqüències pràctiques de 
les modificacions aparegudes l’any 
passat –a càrrec de l’assessor tècnic 
del nostre Col·legi, Ricard Llapart-, 
va haver-hi una introducció a la nova 
reglamentació que és a punt d’entrar 
en vigor –la ponència va anar a 
càrrec de Jordi Casagran, corredor 
d’assegurances-, i, amb la intervenció 
d’Albert Mas –coordinador i respon-
sable de la xarxa jurídica de Mapfre 
Familiar- es va recollir la visió de les 
entitats asseguradores.
 
A més a més, va tenir lloc una taula 
rodona amb el títol “L’atestat en la 
tramitació dels sinistres d’automòbil” 
la qual va comptar amb la presència 
d’Olga Bautista –Magistrada-, Diego 
Salmerón –director general de BCN 
Assessorament i Gestió-, David Puig-
demont –Cap coordinador d’atestats 

 
El desenvolupament de la conferència 
va englobar aspectes com  conceptes 
bàsics de la reassegurança,  model 
de protecció estàndar per a riscos 
d’empresa: distribució de la capacitat 
i exclusions més habituals, simulació 
de repercusió de sinistres sota cada 
model de protecció, col·locació de 
riscos en facultatiu, i situació actual 
i perspectives. 

Seminari sobre l’assegurança d’automòbil. Mesa de ponents

Assistents al seminari del mes de maig
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Festa Patronal

Com és tradicional, el nostre Col.legi va 
celebrar el passat 27 de juny la Festa 
Patronal en honor  de la Mare  de Déu 
del Perpetu Socors. 
 
En  aquesta  ocasió  la  localitat es-
collida  per  la  comissió de relacions 
públiques  del  Col.legi, encarregada 
de la seva organització, fou La Creueta 
– Quart.
 
Així, al capvespre d’aquest dia 27, els 
assistents es varen trobar als jardins del 
Mas Batlle per dur-hi a terme aquesta 
celebració, que es converteix, cada any, 
en un punt de trobada dels professionals 
del sector assegurador. 
 

L’acte va obrir les seves portes amb un 
concert a l’aire lliure protagonitzat per 
la soprano Susanna de Saz, acompanya-
da per Nito Figueras al piano.
 
Després va haver-hi un aperitiu i un so-
par de germanor en els mateixos jardins 
del restaurant Mas Batlle Paradís.
 
La cita d’enguany també va servir per 
presentar “Maria Mediadora” entre els 
col·legiats i les col·legiades, una figura 
còmica ideada i dibuixada per José 
Antonio Fernández –Fer-, considerat 
un dels millors historietistes professio-
nals. L’any 1997, ja va crear el perso-
natge de “Pep, el pòlissa”, icona dels 
mediadors d’assegurances col·legiats 
gironins al qual ara s’hi ha unit, Maria 
Mediadora.

de l’àrea de Trànsit de Girona-, i 
Vicenç Ramírez –subinspector de 
la policia local de girona-, on s’hi 
varen debatre múltiples aspectes, i 
entre d’altres, la problemàtica per la 
demora en l’obtenció dels atestats, 
que és un dels principals maldecaps 
que patim com a mediadors a l’hora 
de defensar els interessos dels nostres 
clients quan tramitem els sinistres 

d’automòbil.

 

Festa Patronal 2008. Trobada al Mas Batlle

Concert a l’aire lliure

 Taula rodona sobre l’atestat en la tramitació de sinistres d’automòbil
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Una de las classes del curs 2007-2008

IX Congreso

Cursos monogràfics

Una representació del nostre Col·legi 
va assistir al “IX Congreso Nacional 
de Agentes y Corredores de Seguros” 
que va tenir lloc a Saragossa del 29 
de juny a l’1 de juliol proppassat, i que 
es va desenvolupar sota el lema “El 
mejor canal”.

A finals d’aquest mes de juny va con-
cloure la catorzena edició dels cursos 
monogràfics de reciclatge professional 
organitzada pel nostre Col·legi. La 
primera edició d’aquests cursos va tenir 
lloc ara fa 17 anys i fins al moment els 
han seguit 352 persones.
Mitjançant la secció delegada CECAS 
i la Comissió de formació i reciclatge, i 
coincidint amb el desenvolupament del 
“Curs Superior d’Assegurances” (Curs 
de formació en matèries financeres i 
d’assegurances privades - Certificat 
Grup A), el nostre Col·legi elabora un 
pla que, seguint el programa oficial del 
curs, permet tots els col·legiats i els 
seus treballadors, aprendre o aprofun-
dir en totes les matèries eminentment 
tècniques, relacionades amb el món 
de l’assegurança,  a través de diversos 
cursos monogràfics. Aquests cursos 
són un instrument eficaç per potenciar 
la qualitat professional dels mediadors 
d’assegurances i dels seus treballadors 
i col·laboradors. Aquesta catorzena edi-

Les tres ponències que configuraren 
aquest congrès foren “La imatge pro-
fessional del mediador. Imatge corpo-
rativa”, “Relacions jurídiques entre el 
mediador i el client”, i “La importància 
dels canals de distribució en l’economia: 
la figura econòmica del mediador”.

Les conclusions d’aquest congrés les 
podeu trobar al www.mediadoresdese-
guros.com. Aquestes conclusions hauran 
de ser ratificades pel pleno del Consejo 
General. 

A  la Festa Patronal d’enguany, i com ja 
va essent habitual, hi assistiren,  a més 
d’agents i corredors, nombrosos repre-
sentants d’entitats asseguradores. 
 
Aquesta edició també va comptar 
amb l’asssistència de representants 
de la resta de col·legis de mediadors 
d’assegurances del Principat i de la 
Catalunya Nord.
 
La nit va finalitzar amb un sorteig de 
tres premis on l’aventura, el descans i 
la bona gastronomia en foren prota-
gonistes.
  
  
 
 

El sopar de germanor es va dur a terme als jardins del restaurant Mas Batlle Paradís  

ció ha constat de 13 cursos monogràfics, 
amb un total de 222 hores lectives, i 43 
alumnes matriculats.
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Jordi Font Agulló
Historiador i Director tècnic del Museu 
Memorial de l’Exili

Durant la darrera dècada, a Catalun-
ya i a la resta de l’Estat s’ha produït 
un augment gradual de l’interès pel 
nostre passat recent, especialment per 
aquells capítols relacionats amb la Se-
gona República, la Guerra Civil i una 
postguerra que, segurament, es podria 
considerar en moltes de les seves facetes 
una mera continuació de la guerra. El 
sorgiment d’aquest viratge de la mirada 
envers aquest període històric ha anat 
acompanyat d’una discussió sovint molt 
tumultuosa. En aquest sentit, és obligat 
afirmar que l’adopció d’aquest caràcter 
controvertit no té una única motivació, 
sinó diverses i complexes. Tot i això, es 
poden assenyalar tres qüestions que, 
més o menys, oferirien una explicació 
de la conjuntura memorial en què estem 
ara per ara immersos. En primer lloc, 
tindríem un aspecte per dir-ho d’alguna 
manera més filosòfic i existencial que es 
vincularia amb un estat d’esperit finise-
cular motivat pel traspàs d’un segle a 
un altre. En veritat, aquest fenomen no 
seria ni pròpiament català ni espanyol, 
sinó que afectaria tota la civilització 
occidental. Amb la fi de segle pujaria 
la febre memorial i seria l’hora de fer 
balanç sobre la centúria dels desastres 
i les guerres. Enmig d’aquest exercici 
recapitulador, la Guerra Civil espanyola 

i les seves conseqüències hi ocupen un 
lloc privilegiat si es té en compte la 
transcendència enorme que ja va ad-
quirir el conflicte en plena dècada dels 
anys trenta del segle XX. La lluita entre 
feixisme i antifeixisme que es va palesar 
en aquella conflagració va prendre una 
dimensió internacional inusitada que ha 
perdurat en el temps.

Un segon element a valorar seria el 
protagonisme que ha adoptat això que 
s’anomena, tot generalitzant, tercera 
generació. És a dir, els néts dels pro-
tagonistes d’aquells fets traumàtics 
tornen a l’època dels seus avis amb un 
suposat punt de vista renovat per la 
distància temporal i que es fonamen-
taria en l’intent d’aconseguir un elevat 
nivell de comprensió històrica. Cosa que 
significaria situar-se lluny de les velles 
passions partidistes i assumir uns parà-
metres d’anàlisi cimentats en una con-
cepció democràtica 
de l’organització de 
la vida dels homes i 
les dones en comu-
nitat. Malaurada-
ment, en el cas dels 
nostres anys trenta i 
l’ominosa postgue-
rra està costant molt 
que en l’àmbit públic 
s’acabi imposant una 
visió d’aquest tipus, 
malgrat –cal dir-
ho clar- l’existència 
de nombrosos estu-
dis acadèmics que, 
des de fa gairebé 
un quart de segle, 
han posat sobre la 
taula el caràcter 
eminentment anti-
democràtic de la dic-
tadura franquista, 
alhora que també 
han donat compte 
de la responsabilitat 
que hauria tingut 
el règim tirànic en 
l’anormalitat -en-
cara no del tot su-
perada-, en tots els 
àmbits, del nostre 

país en comparació dels països occiden-
tals més desenvolupats.  Així, doncs, si 
l’evidència és tan gran, per què no s’ha 
produït una condemna definitiva de 
caire institucional del franquisme assu-
mida per totes les sensibilitats polítiques 
demòcrates i un elogi –afrontant tota 
l’autocrítica que sigui necessària- de 
les virtuts democràtiques de l’època re-
publicana? Es tracta, sens dubte, d’una 
pregunta que no té una única resposta. 
Tanmateix, tot simplificant, provarem 
de respondre-la i així podrem encarar-
nos amb allò que considerem que és la 
tercera qüestió, el rovell de l’ou de la 
controvèrsia.

Com és sabut, el règim de Franco va dis-
posar de suficients anys d’existència per 
poder elaborar tot un corpus teòric de 
legitimació –arrelat a la violència fun-
dacional de la Guerra Civil- que, a causa 
del context polític dominat per la tensió 

El passat recent i els fonaments democràtics del present
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«condemnar ferma-
ment les dictadures 

és una qüestió de 
maduresa i salut 
democràtiques»

i la coacció que imposaren els mateixos 
hereus del franquisme, durant l’etapa de 
la Transició a la democràcia no es va 
poder desmuntar. A principis del segle 
actual, algunes actituds neofranquistes 
del govern Aznar van, d’una banda, 
agreujar el problema i, de l’altra, com a 
rebuig van estimular sense pretendre-ho 
un interès públic cap al passat republicà 
i la lluita antifranquista. D’aquesta 
manera, l’espanyolisme ultramuntà 
ancorat en un temps pretèrit d’escassa 
credibilitat democràtica va esperonar 
una reacció en contra de les seves tesis 
incongruents, que és la que ha acabat 
fent quallar un moviment ciutadà ampli 
i divers que s’empara sota el paraigües 
de la denominada Recuperació de la 
Memòria Històrica. Arribats fins aquí, 
la tessitura d’aquest moment allotja, tot 
i les carències del règim dictatorial pel 
que fa als índexs de llibertat i al res-
pecte dels drets humans, una memòria 
(o memòries) dividida del passat que 
no és la pròpia d’un país i d’un Estat 
democràtics. Ens trobem, doncs, que 
malgrat els esforços en aquesta direcció 
i les iniciatives de les administracions 
(especialment la Generalitat de Catalun-
ya) continua essent molt difícil eliminar 
oficialment els vestigis del franquisme 
(noms de carrers i places, monuments, 
entre altres). A més, en el record 
d’àmplies franges de la població encara 
perdura –fruit dels efectes perniciosos 
d’allò que s’anomena el franquisme so-
ciològic- una visió de la dictadura que 
oscil·la entre la indiferència i, a vega-
des, l’admiració. La persistència social 
d’aquesta apreciació entre laudatòria i 
indiferent del règim autoritari comporta 
que, amb freqüència, al bàndol dels que 
tenen com a propòsit el sosteniment de 
la memòria democràtica de l’edifici 
republicà hi apareguin, a manera 
de resposta, discursos radicalitzats, 
sovint insostenibles des d’un punt de 
vista científic. En definitiva, en l’espai 
públic de l’Estat espanyol molt sovint 
la percepció del passat està mancada 
d’equilibri intel·lectual en imposar-se 
més les arengues maximalistes que no 
pas les argumentacions ben sostingudes 
històricament i èticament. 

Per tant, l’única ma-
nera d’evitar aquest 
desgavell propi d’una 
cerimònia de la confu-
sió és que d’una vegada 
per totes es promogui 
institucionalment i es 
faci efectiva una con-
demna absoluta del 
franquisme, atès que 
difícilment un sistema 
polític com aquell po-
dria figurar com a ad-
mès dins un paradigma 
polític i historiogràfic 
que tingués com a eix 
definidor la separació 
entre els règims polí-
tics que defensen els 
requisits bàsics de tot 
sistema democràtic i 
aquells que es dediquen 
a subvertir aquest or-
dre que es fonamenta 
en les llibertats indivi-
duals i col·lectives. La 
satrapia del general 
Franco ocupa les pri-
meres posicions entre 
aquests darrers. Cal 
dir-ho ben alt, condemnar fermament 
les dictadures és una qüestió de madu-
resa i salut democràtiques. Si aquesta 
creença fos majoritària a tot l’Estat i 
les forces polítiques (dretes i esquerres) 
ho assumissin convençudament, ben 
aviat finalitzarien les disputes absurdes 
i es podria afrontar el passat d’una 
manera apassionada si es vol, però 
sobre unes bases científiques i morals 
que continguessin uns criteris mínims 
indiscutibles a l’entorn del que s’estima 
o no digne d’anomenar-se democràcia. 
La línia divisòria és molt clara: els drets  
humans i la llibertat -al costat de la 
igualtat d’oportunitats- en una societat 
civilitzada són intocables i, per tant, 
cal privilegiar una lectura de la història 
recent que rescati els fonaments de la 
democràcia de què gaudim en el present 
per molt imperfecta que es pugui con-
siderar, i que contribueixi a millorar-la 
i profunditzar-la en el futur. Ras i curt, 
es tracta que quan es qualifica de tira-

nia el règim franquista no apareguin 
veus argüint que estem al davant d’una 
conceptuació subjectiva. Sens dubte, 
hi ha suficients elements -que haurien 
d’estar vetllats institucionalment- per 
tal d’argumentar que una afirmació 
d’aquesta índole no està sota sospita i 
que només obeeix a una interpretació 
del passat erigida amb dades totalment 
objectivables. 
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Activitats
Formació i reciclatge 

SETEMBRE 2008
Dijous 25. Conferència col·loqui so-
bre “El frau en l’assegurança” (títol 
pendent de confirmació). Ponent: Sr. 
Juan Diego González Piñatel –Investi-
gador. Criminalista. Fire&Explosion. 
Ignis Sinister, SL-. Girona. 

OCTUBRE 2008 
Dimarts 21.  Conferència col·loqui 
sobre “La mediació d’assegurances a 
Europa” (títol pendent de confirma-
ció). Ponent: Sr. Manel Vila Calsina 
–Immediate Past Chairman del Bu-
reau International des Producteurs 
d’Assurances et de Réassurances 
(BIPAR)–. Girona. 

NOVEMBRE 2008 
Dilluns 17.  Seminari sobre “Res-
ponsabilitat Civil” (pendent de con-
firmació). 
 
Aquests actes són vàlids per a la 
formació contínua 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 

RISC SUBJECTIU
RIESGO SUBJETIVO.
Atenció que hom posa, en la selecció del 
risc, sobre les circumstàncies morals, 
econòmiques o personals (o col·lectives en 
un moment donat), que poden influir en la 
producció de sinistres, com ara dificultats 
econòmiques, tracte difícil amb els veïns i 
els obrers, mancança o negligència en les 
precaucions elementals, etc.

ROBATORI
ROBO.
Apropiació indeguda d’objectes d’altri 
constitutiva de delicte. És objecte 
d’assegurança sempre que els béns es 
trobin protegits convenientment.

RUÏNA
RUINA.
Estat de deteriorament o destrucció d’un 
edifici o construcció, esdevingut inevita-

Diccionari

de 28.7.2006 per la que s’estableixen 
els requisits i principis bàsics dels 
programes de formació per als me-
diadors d’assegurances, corredors de 
reassegurances i altres persones que 
participin directament en la mediació 
de les assegurances i reassegurances 
privades.

cUrSoS 

NOVEMBRE 2008 – FEBRER 
2009
Curs de reciclatge sobre teoria general 
de l’assegurança, multiriscos, i Con-
sorci de Compensació d’Assegurances. 
60 hores lectives. Girona
 
En preparació: 
 - Curs sobre “Gerència de Riscos”. 
Període 2008-2009
- Formació contínua 2008-2009
 
Aquests cursos són vàlids per a la 
formació contínua per a l’exercici 
de les funcions de les persones que 
integren les categories B i C 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 me-
diadors d’assegurances, corredors de 
reassegurances i altres persones que 
participin directament en la mediació 
de les assegurances i reassegurances 
privades.
 
OCTUBRE 2008 – JUNY 2009
- Curs 2008-2009 de formació en 
matèries financeres i d’assegurances 
privades – Certificat Grup A (certi-
ficat acreditatiu d’estar en possessió 
dels coneixements i aptituds necessa-
ris per exercir l’activitat de mediació 
d’assegurances i de reassegurances 
privades exigit a les persones a què 
es refereix l’article 39.1 de la Llei 
26/2006, enquadrades al Grup A, a 
què es refereix l’apartat 2 lletra a) 
de la Resolució de 28.7.2006 de la 
DGSFP). Girona

ble, a causa de la vellesa, la descurança, 
incendi o causes anàlogues. 

RUNA
ESCOMBRO.
Conjunt de materials de construcció 
produïts per l’enderroc o l’incendi dels 
edificis.
sin. comp. enderroc.

SALVAMENT
SALVAMENTO.
Treballs realitzats per salvar o aprofi-
tar part de les coses sinistrades a fi de 
disminuir l’import dels danys o de la 
indemnització.

SALVAMENT
SALVAMENTO.
Valor estimable de qualsevol objecte 
després del sinistre, ja sigui intacte o bé 
danyat o minvat, tal com es trobi, i àdhuc 

les desferres, deixalles i residus que com 
a tals, puguin ésser avaluats.
“Deduir el salvament de la preexistèn-
cia”. 

SANEJAMENT
SANEAMIENTO.
Mesura de la selecció de riscs aplicada a 
contractes en vigor a fi d’exclure’n aquells 
que es revelen nocius per alguna circums-
tància pròpia o contingent.

SEGON EXCEDENT
SEGUNDO EXCEDENTE.
Reassegurança, pactada en el mateix con-
tacte o a part, a utilitzar quan sigui esgo-
tada la capacitat del primer excedent.
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El “Consorcio de Compensación de 
Seguros”, històricament sempre havia 
estat un desconegut per a la resta del 
món assegurador. Els últims anys, però, 
havíem notat un important  i significatiu 
esforç per tal de donar-se a conèixer, bé 
sigui amb publicacions, bé sigui amb 
conferències pels membres / directius 
que el componen, bé sigui per les revis-
tes del sector, etc.

Prólogo ................................................. 15
Presentación ......................................... 17
Colaboraciones ...................................... 19
Introducción .......................................... 21
 I Alemania ........................................ 25
 II Australia ....................................... 31
 III Austria ......................................... 37
 IV Bélgica ......................................... 41
 V Canadá .......................................... 49
 VI El Caribe ...................................... 55
 VII Dinamarca .................................. 67
 VIII España ...................................... 73
 IX Estados Unidos ............................. 83

 

COnSORCIO DE COMPEnSACIón DE SEGuROS

LA COBERTuRA ASEGuRADORA DE LAS CATÁSTROFES nATuRALES. DIVERSIDAD DE 
SISTEMAS

Índex

El sistema utilitzat per a la cobertura 
dels Riscs Extraordinaris és de tots 
conegut, tot i que des de l’any 1940, 
any en què es va crear aquest organis-
me, fins avui, ha evolucionat moltíssim 
i els sistemes i prestacions d’aquells 
moments no tenen res a veure amb 
els actuals, ja que d’unes necessitats 
imperioses provocades per la guerra 
civil espanyola s’ha passat a unes ne-
cessitats de cobrir esdeveniments de 
caràcter extraordinari que provoquen 
danys a una part important de territori 
o a col·lectius de persones.

Tots o gairebé tots els països del món 
tenen avui sistemes de cobertura per fer 
front als danys produïts per la naturale-
sa quan aquesta es manifesta de forma 
especialment cruenta. Hi ha sistemes 
clàssics i hi ha sistemes més moderns. 
Dins els més antics hi figuren els sis-
temes monopolístics de Suïssa,  Nova 
Zelanda i també Espanya. I dins els més 
moderns (dits de tercera generació) hi 
hauria els del Carib, Mèxic o Turquia, 
per citar-ne algun exemple.

El llibre que presentem avui explica de 
manera exhaustiva i detallada els dife-

rents sistemes o solucions de cobertura 
(privats, públics o amb participació 
público-privada), vigents en alguns paï-
sos del món. Es tracta d’una recopilació 
feta pel “Consorcio de Compensación de 
Seguros”  publicada en espanyol i en 
anglès i és un treball fet per encàrrec 
del “World Forum of Catastrophe Pro-
grammes” que és una plataforma oberta 
i flexible que té per objecte que els di-
ferents sistemes de cobertura de Riscs 
Extraordinaris que hi ha al món, puguin 
participar en intercanvi d’experiències 
i informació per tal d’enriquir i millo-
rar les maneres d’actuar de cada país: 
peritatge de danys, gestió de sinistres,  
riscs a cobrir, sistemes de compensació, 
sistemes de reassegurances, etc. 

Edita:
Consorcio de Compensación de Se-
guros
Pº de la Castellana, 32
28046 Madrid
Dipòsit legal: M. 25.246-2008
218 pàgines

 X Francia .......................................... 109
 XI Holanda ........................................ 121
 XII Islandia ....................................... 125
 XIII Japón ........................................ 133
 XIV México ....................................... 145
 XV Noruega ...................................... 157
 XVI Nueva Zelanda ........................... 165
 XVII Reino Unido .............................. 173
 XVIII Rumanía .................................. 179
 XIX Suiza ......................................... 189
 XX Taiwán ......................................... 197
 XXI Turquía ...................................... 207



13 el butlletí

d’
in

te
rè

s

Els que fa ja molts anys que estem 
en el món de l’assegurança recordem 
encara productes d’assegurança de 
vida que avui en dia han desaparegut: 
assegurança vida sencera, assegu-
rança dotal, etc.

També hem vist aparèixer productes 
amb una vida efímera, com aquelles 
pòlisses d’estalvi que varen sortir a 
principis dels anys vuitanta del segle 
passat i que estaven lligades a uns 
fons d’inversió que varen fer fallida 
un darrere l’altre.

Però, tret d’aquests casos concrets, 
l’assegurança de vida manté els ma-
teixos productes, amb noms diferents, 
des de temps immemorial.

Aquests productes, tant els de vida 
per a cas de mort (vida risc) com els 
de vida per a cas de vida (jubilació) 
estaven i estan pensats per a un tipus 
de família, diguem-ne, tradicional, és 
a dir, formada per un pare, una mare 
i alguns fills i que, a més a més, tenia 
una única font d’ingressos, general-
ment la de l’home.

D’aquesta manera, s’havia de protegir 
la possible manca d’ingressos deguda 
a la desaparició del “cap de família”. 
Per això es comercialitzaven les asse-
gurances temporals, que emparaven 
la vida productiva de l’assegurat i, per 
això, es deixaren de comercialitzar les 
de vida sencera, ja que eren massa 
cares i es perllongaven en el temps 
fins després d’haver acabat aquesta 
vida productiva.

Les garanties d’aquestes asseguran-
ces eren sempre les mateixes: la mort 
i la invalidesa de l’assegurat i, en 
algunes ocasions, el complementari 
d’accidents.

Però avui en dia el concepte de 
família ha canviat. Ja no es tracta 

nou camp en l’assegurança de vida

únicament de l’home i la dona units 
pel “sagrado vínculo del matrimonio 
hasta que la muerte los separe”. Han 
aparegut les famílies monoparentals, 
les homosexuals i ha crescut el nom-
bre de persones que viuen soles, els 
anomenats “singles”.

Però, sobre tot, ha desaparegut el fet 
que hi hagi una única font d’ingressos. 
Avui en dia, a la majoria de les pare-
lles treballen els seus dos components. 
Per tant, el temor a què la desaparició 
d’un d’ells deixés la família sense dis-
ponibilitats econòmiques ha disminuït 
de forma considerable.

Ens trobem doncs, que la cobertura 
de mort ha anat perdent interès, 
mentre que creix el de la cobertura 
d’invalidesa, ja que tant les persones 
que viuen soles com les que viuen en 
parella, estan més preocupades pel 
trasbals que suposa una invalidesa per 
a ells i la família, que el que suposa 
la mort.

Per poder donar resposta a aquesta 
nova demanda de cobertura, les en-
titats asseguradores topaven amb un 
problema important: no existia una 
taula actuarial corresponent al risc 
d’invalidesa.

De fet, per al càlcul de la prima de la 
garantia complementària d’invalidesa 
s’utilitzava la continguda en l’Annex 
IV de OM de 24 de gener de 1977, per 
la que es regulaven les assegurances 
de grups sobre la vida humana.

En concret, les taxes eren:
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Naturalment, des del 1977 les ex-
pectatives de sinistralitat en aquest 
camp han canviat molt, per la qual 
cosa, qualsevol intent de comercialit-
zar pòlisses únicament amb garantia 
d’invalidesa per part de les assegura-
dores, basant-se en aquestes primes 
era poc més que un suïcidi, ja que les 
desviacions podien ser increïblement 
importants.

Per aquest motiu, l’abril del 2003 
UNESPA encarregà a ICEA la 
confecció d’una taula d’invalidesa, 
similar a les que existeixen per al 
risc de mort.

Els treballs per a la confecció de la 
taula començaren el juny del 2003 i 
no va ser fins finals del 2007 quan es 
presentaren les noves tarifes.

ICEA obtingué el recolzament de 
la reasseguradora Münchener Rüc-
kversicherung per desenvolupar 
l’encàrrec. Per començar, demanaren 
a set entitats asseguradores dades de 
les seves pòlisses de vida amb garan-
tia complementària d’invalidesa, així 
com de la sinistralitat corresponent 
a aquesta garantia complementària. 
Aquestes set entitats asseguradores 
representaven el 37% del total de 
pòlisses existents al mercat assegu-
rador espanyol.

Es triaren asseguradores el canal de 
venda de les quals fos tant la mediació 

(MAPFRE Vida, Winterthur,...) com 
les entitats de crèdit (BBVA, SCH, 
Vida Caixa,...).

Com per a totes les taules actuarials 
de vida, es prengué un període de cinc 
anys, per a evitar desviacions. En 
concret, s’estudiaren els anys de l’u 
de gener de 1998 a 31 de desembre 
de 2002, amb un nombre total de 
5.407.047 pòlisses.

D’aquestes, un 79% corresponien a 
homes i, tan sols, un 21% a dones, 
el que demostra el que havíem as-
senyalat més a munt, és a dir, que 
les pòlisses de vida estan pensades 
principalment per a homes.

Malgrat aquesta disparitat per-
centual, es va poder constatar que 
existien diferències importants en la 
sinistralitat dels dos grups, essent 
molt més baixa, de l’ordre d’un 40%, 
en el cas de les dones. Per aquesta 
raó es decidí confeccionar una tarifa 
diferent depenent del sexe.

Dins d’elles es consideren tres grups 
de professions:
· Grup 1:
Professions amb un grau de perill 
baix, com enginyers, empresaris, met-
ges, professors, oficinistes, etc.

· Grup 2:
Professions amb un grau de perill 
mitjà, com treballadors del sector 
químic, mecànics, directors d’obres, 
etc.
· Grup 3:
Professions amb un grau de perill alt, 
com miners, treballadors del sector 
del metall, paletes, etc.

El tram d’edat comprés a la tarifa va 
des dels 18 anys, fins els 64, és a dir, 
avarca la vida laboralment activa de 
les persones.

Finalment, al quart trimestre del 
2007 es posà a disposició de les 
entitats asseguradores aquesta nova 
tarifa. A partir d’aquell moment, els 
asseguradors tenen a la seva dispo-
sició l’eina necessària per respondre 
al canvi en la demanda de pòlisses 
de vida.

Esperem veure aviat els nous produc-
tes, ja que d’aquesta manera s’obre 
un camp verge per al desenvolupa-
ment del negoci de vida per part dels 
mediadors.

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’ABRIL AL 30 DE JUNY DE 2008

CENS A 31 DE MARÇ 
DE 2008 ...........................................404
ALTES
Agent d’assegurances exclusiu  
José Luis Cerdeño Sánchez, de Barberà 
del Vallès
Francesc Membrado Corts, de Sabadell

Representant de Corredoria 
d’assegurances  
Eugeni Robert Bartolomé, de Figueres 
(Eugeni Robert, SL)

No exercent  
Francesc Ballesta Furió, de l’Escala

TOTAL ALTES ......................................4

Com dèiem en el butlletí anterior, moltes 
vegades en els textos ens cal utilitzar 
formes abreujades, i per formar-les 
s’han de seguir les pautes que vam 
exposar. Afegirem ara alguns criteris 
més que cal tenir en compte.

• Els articles i les preposicions que es-
tan en contacte amb l’abreviatura s’han 
d’apostrofar igualment, si cal.

d. d’o. (denominació d’origen)
M. d’E. (Mossos d’Esquadra, insti-
tució) 

• De vegades, el mateix grup de parau-
les es pot abreujar de dues formes: com 
a abreviatura o com a sigla.

d. d’o. DO (denominació d’origen)
M. d’E.  ME (Mossos d’Esquadra, 
institució)

• Per abreujar el nom d’una persona 
s’escriu només la lletra inicial del nom, 
que ha d’anar seguida d’un punt i un 
espai. Si la lletra inicial del nom de 
fonts va accentuada, s’ha de mantenir 
l’accent en l’abreviatura.

J. M. Torras  Josep Maria Torras
À. Comas  Àngel Comas

En el cas de noms compostos podem 
abreujar-los de formes diferents.

J. I.  Josep I.    J. Ignasi  
 Josep Ignasi 

Si el nom comença per Ll, podem abreu-
jar-lo de dues maneres: L. o Ll. 

La Secretaria de Política Lingüística, 
juntament amb el Centre de Terminologia 
TERMCAT i l’Institut d’Estudis Catalans, 
ha posat en funcionament un nou servei de 
consultes lingüístiques, l’Optimot.  
Optimot, consultes lingüístiques, és un 
cercador d’informació lingüística, amb 
diverses fonts integrades, que ajuda a 
resoldre dubtes sobre l’ús de la llengua 
catalana. Les fonts que integra l’Optimot 
són el Diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edi-
ció (el diccionari normatiu de la llengua 
catalana), els Diccionaris terminològics 
del TERMCAT (sobre lèxic especialitzat 
de diferents àmbits del coneixement), el 
Nomenclàtor oficial de toponímia major 
de Catalunya de la Comissió de Toponímia 
de Catalunya, 2a edició (recull els topò-
nims oficials de Catalunya), la col·lecció 
“Criteris Lingüístics” de la Secretaria de 

Qüestions de llengua

Recursos

BAIXES
Voluntària 
Josep Barceló Portella, de Figueres

TOTAL BAIXES ...................................1

CENS A 30  DE JUNY 
DE 2008 .......................................... 407

CANVIS
D’Agent d’assegurances exclusiu a represen-
tant de Societat d’agència d’assegurances 
exclusiva
Joan Caparrós Rodríguez, de Campdevànol 
(Caparrós Assessors, SL)
Anna Guerra Birba, de Roses ( A. Guerra, 
SC)
Enric Lloret Gatiellas, de Roses (Asesoria 
Lloret, SL)
Josep M. Taberner Guix, de Santa Coloma 
de Farners (Farnesauto, SL)

Política Lingüística (monografies sobre 
convencions i estil), el Diccionari català-
castellà i el Diccionari castellà-català (3a 
edició) d’Enciclopèdia Catalana (dicciona-
ris bilingües que inclouen lèxic general, 
fraseologia i noms propis), i, finalment, les 
Fitxes de l’Optimot (són fitxes elaborades 
per la Secretaria de Política Lingüística 
que resolen les consultes lingüístiques més 
freqüents i altres aspectes significatius de 
la llengua).
Quan les opcions de cerca no resolen el 
dubte lingüístic, es pot accedir a un servei 
d’atenció personalitzada que consta d’un 
espai web per enviar les consultes per es-
crit i rebre-hi les respostes i també inclou 
un número de telèfon. Aquest servei atén 
totes les consultes tipificades que li arriben 
i canalitza les que no pot resoldre cap a 
l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT 
i la Secretaria de Política Lingüística. 
Podeu accedir a l’Optimot des de l’adreça 
http://www.gencat.cat/optimot. Tot i que 
ja funciona amb normalitat i de manera 
completa hi trobareu la indicació “en pro-
ves”, que es mantindrà durant els primers 
mesos perquè s’han d’implementar algunes 
millores, tant en el cercador com en el 
servei d’atenció personalitzada.

Jordi Vidal Boris, de Girona (Cei-Girona 
Consultestion, SL)

De representant de Societat d’agència 
d’assegurances exclusiva a Corredoria 
d’assegurances 
Albert Costa Clotas, de Figueres (Corredoria 
d’Assegurances Albert Costa, SL) 
Josep Pérez León, de Girona (Invergest 
Girona 1986, SLU)

De No exercent a Agent d’assegurances 
exclusiu 
Josep Paulí Costa, de Girona

De No exercent a Agent d’assegurances 
vinculada
Virgínia Sánchez Lozano, de Figueres 




