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Benvolguts companys,

Quan aquesta nova edició del 
nostre Butlletí arribi a les vostres 
mans ja farà una colla de dies que 
els metges -i el meu propi estat fí-
sic del que us parlava en el darrer 
número- m’han permès de tornar 
a les meves tasques habituals, 
tant en l’àmbit professional com 
col·legial.

La desconnexió i la baixa totals 
que us esmentava en aquell But-
lletí han col·laborat fermament 
a una recuperació decidida que 
espero fer evident en la pròxima 
Setmana Mundial, d’aquí ben 
pocs dies.

Quan em disposava a escriure 
aquestes ratlles m’arriba a les 
mans la notícia que els agents 
i corredors seguim essent el 
principal canal de distribució 
d’assegurances, també en aquest 
2007 que hem passat.

Ja sé que per a molts el 2007 és 
molt llunyà, però per a tancar es-
tadístiques encara és ben recent.

Deixant de banda apreciacions que 
no vénen massa al cas, l’estudi 
d’ICEA testimonia que els agents 
i corredors dominem un 48,09% 

front el 35,24% de la bancasse-
gurança.

I crec que aquesta xifra per ella 
mateixa és motiu de satisfacció i 
cal que ens felicitem públicament, 
sense falses modèsties. Cal que 
ho escampem als quatre vents i 
que, un cop més, el nostre boca-
orella sigui el fil conductor de la 
notícia.

Recordeu –que prou que ho sa-
beu- que seguir superant la ban-
cassegurança en la distribució 
d’assegurances és la prova més 
fefaent de qui guanya en la con-
fiança del consumidor és el media-
dor professional. 

I això, benvolguts companys, té 
molt mèrit. Nosaltres, els me-
diadors, no tenim oficines a cada 
cantonada, no tenim capacitat 
econòmica per a taladrar –com 
diu ara el jovent- constantment 
amb publicitats llamineres. Nosal-
tres no tenim poders quasi ocults 
per a vincular productes (quina 
paraula més lletja) d’assegurances 
a altres operacions financeres.

I malgrat aquestes mancances 
del nostre col·lectiu respecte al 
de la bancassegurança, seguim 
gaudint de més confiança dels 
consumidors.

Em fa por, però, el 2008. No per 
la crisi tan repetida. O més ben dit, 
sí, degut a la crisi, però no pas la 
del mateix consumidor, sinó per 
la crisi que pateixen i patiran de 
valent les entitats financeres. Allò 
que la cabra pels seus pecats porta 
els genolls pelats...

D’una o altra font hauran d’anar 
a beure quan se’ls assequi la dels 
préstecs hipotecaris, quan la 
construcció vagi afluixant cada 
cop més, i aquest llarg etcètera 
de conseqüències incontrolables 
i imprevisibles que tot plegat 
comportarà.

Si ja les agències immobiliàries 
que fins ara tenien l’assegurança 
com un complement ara ja l’estan 
passant a primer terme dels seus 
objectius empresarials, què no farà 
la banca en el mateix sentit?

Tots sabem de les seves eines i dels 
seus sistemes, i us puc assegurar 
que esmolaran les ungles per tal 
d’esgarrapar sense pietat aquest 
12,85% que ens separa i ens 
diferencia.

I us preguntareu com hi po-
dem lluitar. És cert. Doncs amb 
l’exquisidesa professional que 
sempre ens ha caracteritzat, amb 
el compromís amb el client que 
sempre ens ha presidit i amb la 
vinculació necessària i equili-
brada entre entitat asseguradora 
i assegurat per seguir fent-nos 
imprescindibles en el sector.

A mi em va quedar molt gravada 
la frase titular de la campanya 
d’imatge del nostre Col·legi de 
l’any 1995: “Estic en mans d’un 
col·legiat. Estic segur”. Fem que 
encara ressoni per molts anys.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Una nova edició d’El Butlletí arriba a les vostres mans, 
amb la renovada il·lusió que hi posa a cada número 
l’equip de redacció i amb nous continguts que esperem 
acompleixin, un cop més, les expectatives dels nostres 
lectors.
 
De tot el contingut voldríem esmentar especialment la 
Firma convidada, que ens ofereix el Voluntariat per la 
llengua, del Consorci de Normalització Lingüística de 
Girona. Ens fa una especial il·lusió tocar aquest tema. 
Els nostres lectors coneixeu prou bé la implicació del 
nostre Col·legi en tots els temes que es refereixen a la 
normalitat del català en la nostra societat en general, 
però més encara en el món de la mediació en assegu-
rances en particular. Uns exemples ben palesos en són 
el nostre Diccionari que fa temps que anem publicant i 
l’Assegurem-nos-en que també publiquem habitualment 
amb la col·laboració del CNL de Girona.
 
I a les planes que segueixen hi trobareu, com no podia 
faltar, tota la informació col·legial del darrer trimestre, 
notícies d’esdeveniments propers, un nou treball del nos-
tre assessor tècnic Ricard Llapart –en aquest cas sobre 
el nou reglament de l’assegurança de l’automòbil- i una 
nova pàgina d’en Fer que esperem que mitigui un xic els 
efectes de la crisi i ens generi un petit somriure que, de 
ben segur, ens farà la vida un mica més planera.
 
Que tingueu una bona lectura!

Núm. 103
juliol, agost, setembre 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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Finalització Màster 2007-2008

 El 17 de juliol va finalitzar el el mò-
dul “Tècnic I: No Vida” corresponent 
al Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses, organitzat pel nostre 
Col·legi, com a secció delegada del 
CECAS. Aquest mòdul ha tingut 136 
hores lectives, s’ha dut a terme de 
novembre a juliol, i ha comptat amb 
13 alumnes matriculats.

El Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses està estructurat en cinc 

Iniciant el cicle d’actes de formació 
i reciclatge corresponent al segon 
semestre d’enguany, el passat 25 
de setembre va tenir lloc a la seu 
del noste Col·legi una conferència 
col·loqui amb el títol “El frau en 
l’assegurança”, a càrrec d’un veri-
table especialista en aquesta qüestió, 
Juan D. González Piñatel, investiga-
dor criminalista, Fire&Explosion, i 
premi 2007 de la “Lluita contra el 
frau” per UNESPA.
 

mòduls independents, amb un total de 
gairebé 600 hores lectives, i fou creat 
pel Centre d’Estudis del Consejo Ge-
neral (CECAS), que és qui assenyala 
el programa i estableix els requisits 
mínims quant al professorat, titulació 
i mitjans materials i humans per dur-
se a terme.
 
El nostre Col·legi fou el primer en 
posar en marxa aquest Màster creat 
pel CECAS per completar el cicle for-

matiu del Mediador d’assegurances, 
havent-se completat durant el període 
2004-2008 els cinc mòduls que el 
componen:  “Legislatiu”, “Tècnic 
II: Vida i productes financers” , 
“Comptabilitat analítica i fiscali-
tat”,  “Màrqueting i Gestió i Direcció 
d’Empreses”, i ara, “Tècnic I: No 
Vida”.

 

Conferència (setembre)

Conferència sobre el frau en l’assegurança

Aspecte parcial d’una de les classes del Màster 2007 – 2008
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Rifa de Nadal

Setmana Mundial

Guia Professional

Us  avancem  que,  
com en anys ante-
riors, el Col·legi ad-
quirirà “Loteria  de 
Nadal” per fer-ne 

Del 20 al 26 d’octubre celebra-
rem la trenta-quatrena edició de 
la Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances.
 
El  nostre  Col·legi ha organitzat tot 
un seguit d’actes destinats a  donar  
a conèixer  la  tasca,  personalitat i 

Un any més el nostre Col·legi editarà 
la Guia Professional dels Agents i 
Corredors col·legiats a les comar-
ques gironines, la qual arribarà als 
vostres despatxos durant aquest mes 
d’octubre. Aquesta Guia 2008 és la 
divuitena edició i per quart any con-
secutiu 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 ordenades 
per ordre alfabètic de poblacions i 
de cognoms. Igualment, hi trobem 

El Sr. Piñatel en un moment de la seva intervenció

professionalitat de  l’agent  i  corredor 
d’assegurances col·legiat.
 
Per al dia 21 hi ha previst l’acte tèc-
nic de la Setmana i per al 23 l’acte 
institucional on, entre d’altres coses, 
hi haurà un homenatge als col·legiats 
veterans, el lliurament del Premi Sol 

la relació alfabètica de 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 2008.
 
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 comproveu les 
vostres dades, i si hi hagués cap 
error ho comuniqueu a la secretaria 

administrativa del Col·legi, per tal de 
subsanar-lo i que no es repetís en la 
pròxima edició.

2008, i un acte de reconeixement a la 
família Vicens, de l’Escala, 5a gene-
ració de mediadors d’assegurances.
 
En  el  pròxim número del nostre but-
lletí, hi apareixerà tota la informació 
sobre aquesta celebració.

En aquesta ocasió 
la comissió de for-
mació i recicaltge 
va organitzar aquest 
acte per tractar un 
aspecte que sempre 

ha estat present en el nostre sector, 
com és el frau en l’assegurança, i que 
segons les asseguradores, la inversió 
en la investigació del frau permet un 
estalvi molt considerable.

 

partícips els seus col·legiats i persones 
interessades.
Podeu  fer-ne la vostra reserva tru-
cant a la secretaria administrativa  
del Col·legi.
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Identificació Mediadors

Obligacio 
d’identificació 
dels agents 
d’assegurances 
exclusius 
(persona física)

A TOTA LA PUBLICITAT 
I DOCUMENTACIÓ MER-
CANTIL DE MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES PRIVA-
DES, CAL QUE HI FIGURI:

Nom i cognoms
“Agent d’assegurances exclu-
siu”
Denominació social de l’entitat 
asseguradora
Número d’inscripció al Re-
gistre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs

Obligacio 
d’identificació 
dels agents 
d’assegurances 
exclusius 
(persona jurídica)

A TOTA LA PUBLICITAT 
I DOCUMENTACIÓ MER-
CANTIL DE MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES PRIVA-
DES, CAL QUE HI FIGURI:

Denominació social 
“Agència d’assegurances ex-
clusiva” 
Denominació social de l’entitat 
asseguradora
Número d’inscripció al Re-
gistre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs

Obligacio 
d’identificació 
dels agents 
d’assegurances 
vinculats 
(persona física)

A TOTA LA DOCUMENTACIÓ 
I PUBLICITAT MERCANTIL 
DE L’ACTIVITAT DE ME-
DIACIÓ D’ASSEGURANCES 
PRIVADES, CAL QUE HI 
FIGURI:
Nom i cognoms

“Agent d’assegurances vincu-
lat”
Fer constar la circumstàn-
cia d’estar inscrit al Regis-
tre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs
Si escau, 
- Fer constar que es té concer-
tada una assegurança d’RC 
professional o una altra garan-
tia financera
- Fer constar que es disposa de 
la capacitat financera

Nom i cognoms
Núm. de Registre DGPFA o 
DGSFP (segons escaigui)
Concertada  assegurança d’RC 
segons l’article 21.3 h) i acre-
ditada la capacitat  financera 
segons l’article 21.3 g)
(Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades)

En la publicitat que realitzi 
amb caràcter general o a través 
de mitjans telemàtics, a més, 
haurà de fer esment a les enti-
tats asseguradores amb les que 
hi tingui subscrit un contracte 
d’agència.
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Obligacio 
d’identificació 
dels agents 
d’assegurances 
vinculats 
(persona jurídica)

A TOTA LA DOCUMENTACIÓ 
I PUBLICITAT MERCANTIL 
DE L’ACTIVITAT DE ME-
DIACIÓ D’ASSEGURANCES 
PRIVADES, CAL QUE HI 
FIGURI:

Denominació social 
“Societat d’agència d’assegu–
rances vinculada”
Fer constar la circumstàn-
cia d’estar inscrita al Regis-
tre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs
Si escau, 
- Fer constar que es té concer-
tada una assegurança d’RC 
professional o una altra garan-
tia financera
- Fer constar que es disposa de 
la capacitat financera

Denominació social
Núm. de Registre DGPFA o 
DGSFP (segons escaigui)
Concertada  assegurança d’RC 
segons l’article 21.3 h)  i acre-
ditada la capacitat  financera 
segons l’article 21.3 g)
(Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades)

En la publicitat que realitzi 
amb caràcter general o a través 
de mitjans telemàtics, a més, 
haurà de fer esment a les enti-
tats asseguradores amb les que 
hi tingui subscrit un contracte 
d’agència.

Obligació 
d’indentificació 
dels corredors 
d’assegurances 
(persona física)

A TOTA LA PUBLICITAT 
I DOCUMENTACIÓ MER-
CANTIL DE MEDIACIÓ EN 
ASSEGURANCES, CAL QUE 
HI FIGURI:

Nom i cognoms
“Corredor d’assegurances”
Fer constar la circumstàn-
cia d’estar inscrit al Regis-
tre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs
Fer constar que es té concerta-
da una assegurança d’RC pro-
fessional o una altra garantia
Si escau,
- Fer constar que es disposa de 
la capacitat financera

Nom i cognoms 
Corredor/a d’Assegurances          
Núm. de Registre DGPFA o 
DGSFP (segons s’escaigui)
Concertada  assegurança d’RC  
segons l’article 27.1 e)  i acre-
ditada la capacitat  financera 
segons l’article 27.1 f)
( Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades)

Obligació 
d’identificació 
dels corredors 
d’assegurances 
(persona jurídica)

A TOTA LA PUBLICITAT 
I DOCUMENTACIÓ MER-
CANTIL DE MEDIACIÓ EN 
ASSEGURANCES, CAL QUE 
HI FIGURI:

Denominació social 
“Corredoria d’assegurances”
Fer constar la circumstàn-
cia d’estar inscrita al Regis-
tre Especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de 
reassegurances i de llurs alts 
càrrecs
Fer constar que es té concerta-
da una assegurança d’RC pro-
fessional o una altra garantia
Si escau,
- Fer constar que es disposa de 
la capacitat financera

Denominació social
Corredoria d’Assegurances    
Núm. de Registre DGPFA o 
DGSFP (segons s’escaigui)
Concertada  assegurança d’ RC  
segons l’article 27.1 e)  i acre-
ditada la capacitat  financera 
segons l’article 27.1 f)
(Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’assegurances i 
reassegurances privades)
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Els darrers anys, Catalunya ha tingut 
un creixement exponencial de pobla-
ció. Una vegada més, aquesta terra 
acull persones vingudes de lluny i se so-
tmet, així, a un procés de canvi social 
important. No és un procés nou: molts 
de nosaltres som fills també d’algun 
progenitor vingut d’altres bandes de 
l’Estat als anys 60.  

L’onada migratòria actual, a més de 
ser molt concentrada en el temps i 
demogràficament nombrosa, té per 
característica principal la diversitat 
d’orígens de les persones nouvingudes. 
És molt habitual que hi hagi munici-
pis del nostre país que estiguin acollint 
un percentatge de població nouvingu-
da entre el 20 i el 25% del total de 
l’empadronament, entre els orígens 
més habituals hi ha Llatinoamèrica, 
l’Europa de l’Est i el Magrib. 

Catalunya no és un cas aïllat, no estem 
vivint un fenomen que sigui estrany en 
aquest segle XXI: aquest moviment 
de població l’està experimentant tot 
el món occidental; estem immersos en 
un procés de globalització econòmica, 
però també social i cultural, que fa que 
cada dia més el contacte entre perso-

nes de tradicions culturals i lingüísti-
ques diferents sigui a l’ordre del dia. 

Des del Grup de Recerca en Llengües 
Amenaçades (GELA) de la Universi-
tat de Barcelona, asseguren que han 
comptabilitzat més de 200 llengües 
diferents presents al nostre país. Cada 
una d’aquestes llengües és parlada per 
individus que són portadors d’una vi-
sió del món particular i d’una percep-
ció única, amb pràctiques culturals 
precises i codis de comportament ben 
concrets. Són persones que han decidit 
marxar de casa seva per raons econò-
miques. Ningú no marxa del seu entorn 
familiar i d’amics si no té una raó po-
derosíssima. Vénen per quedar-se entre 
nosaltres. Vénen i volen ser acceptats 
com un més, encara que les dificul-
tats d’ancoratge siguin grans per a les 
primeres generacions. Arriben amb 
les seves llengües i cultures i volen 
adoptar el català perquè perceben que 
els ciutadans de Catalunya veiem en 
l’aprenentatge de la nostra llengua un 
valor important que vehicula la nostra 
manera de veure el món: si el que arri-
ba parla català és inequívocament un 
català més, pensem. 

I és que tenim un doble repte com a 
societat en aquest inici de segle. Ens 
hem de preguntar com ho hem de fer 
per oferir-los el català com a bé comú 
que ens ajudarà a tots plegats a man-
tenir una Catalunya cohesionada so-
cialment. Ens hem de preguntar també 
com ho podem fer per fer-los saber que 
les seves llengües i les seves cultures 
ens interessen, que són un patrimoni 
important. 

Voluntaris i aprenents del programa 
“Voluntariat per la llengua” estan sent 
llavor, estan donant una resposta real, 
estan fent una pràctica quotidiana per 
aprendre i comprendre aquesta convi-
vència. Els voluntaris i les voluntàries 
transmeten a través de la conversa 
aquest català que tant s’estimen; els 
aprenents i les aprenentes els parlen 
del món llunyà d’on vénen, dels seus 
costums, del que han deixat enrere per 
esdevenir membres de ple dret de la 
nostra societat.

“Voluntariat per la llengua” neix l’any 
2003 per donar resposta als alumnes 
dels cursos de català per a adults del 
Consorci per a la Normalització Lin-

“Voluntariat per la llengua”: un programa de foment de l’ús 
social de la llengua catalana i d’acollida de nouvinguts

Equip de “Voluntariat per la llengua” del CNL de Girona
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«La llengua esborra 
estigmes i ajuda a co-
hesionar la societat»

güística que volien practicar català 
fora de l’aula. L’any 2005, el progra-
ma esdevé prioritari per al Govern de 
Catalunya. D’ençà, ha posat en con-
tacte catalanoparlants i aprenents de 
català que volen aprendre’l bé i agafar 
fluïdesa. El programa demana un com-
promís mínim de 10 hores, repartides 
en deu setmanes. Durant l’any 2007 
s’eleva a 6.600 el nombre de parelles 
constituïdes a tot el territori. A la de-
marcació de Girona es va acabar l’any 

havent fet 800 parelles. S’ha mostrat 
que més del 60% dels aprenents ha 
après a parlar en català i ha augmentat 
molt o bastant l’ús d’aquesta llengua 
en la seva vida quotidiana per mitjà de 
la creació de nous contextos lingüístics 
i l’aparició incipient de noves normes 
d’ús lingüístic. A “Voluntariat per la 
llengua” hi han col·laborat els ens lo-
cals i més de 300 entitats i organitza-
cions culturals, socials i ciutadanes de 
tot Catalunya. 

El programa, a més, ha estat reconegut 
per la Comissió Europea com una de les 
50 millors pràctiques d’aprenentatge 
d’una llengua que s’estan portant a 
terme a la Unió Europea. 

La llengua esborra estigmes i ajuda a 
cohesionar la societat. A Catalunya, 
una manera inequívoca de ser ciutadà 
és parlar català.

Us encoratgem, doncs, a ajudar-nos. 
Necessitem voluntaris i voluntàries 
que vulguin participar en el programa 
i difondre’l. També depèn de vosaltres. 

Si voleu participar-hi, passeu pel Cen-
tre de Normalització Lingüística de Gi-
rona (carrer Ciutadans, 18), telefoneu-
nos al 972 22 06 63 o bé envieu-nos un 
correu electrònic a 
mcasacuberta@cpnl.cat.
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Activitats

Formació i reciclatge 

OCTUBRE 2008 

Dimarts 21.  Conferència col·loqui 
sobre “La mediació d’assegurances 
a Europa”. Ponent: Sr. Manel Vila 
Calsina –Immediate Past Chairman 
del Bureau International des Produc-
teurs 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 
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.

SEGURETAT SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL
Règim d’assegurances socials establert per 
l’Estat per a la protecció dels assalariats 
que comprèn els accidents de treball, les 
malalties, les jubilacions i riscs anàlegs, 
generalment amb caràcter obligatori i a  
part de l’assegurança privada.

SELECCIÓ
SELECCIÓN.
Atenció que esmercen els asseguradors en 
l’examen dels riscs que els són proposats, 
a fi que contribueixi a la formació de 
carteres sanes, en riscs homogenis dins 
els grups o categories preestablerts, amb 
intent que s’hi reprodueixi l’experiència en 
què es basen llurs càlculs. La introducció 
de riscs de gravetat desproporcionada o 

Diccionari

cUrSoS 

OCTUBRE 2008 

Dilluns 6. Inici Curs Superior 
d’Assegurances 2008-2009 (Curs 
de formació en matèries financeres 
i d’assegurances privades – Certifi-
cat Grup A) Obtenció del certificat 
acreditatiu d’estar en possessió dels 
coneixements i aptituds necessaris 
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). 300 hores lectives (182 
hores de classe i 110 hores de tuto-
ries). Girona.

NOVEMBRE 2008 

Dijous 6. Inici Curs de Formació Con-
tínua sobre sobre teoria general de 
l’assegurança, multiriscos, i Consorci 
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.
 

afavorida per causes subjectives, sol posar 
en perill el resultat del conjunt, i la manca 
d’atenció condueix al deteriorament pro-
gressiu conegut com antiselecció.

SINDICAT D’ASSEGURANCES
SINDICATO DE SEGUROS.
Entitat que té cura de la confecció de 
tarifes i normes d’actuació professional de 
les entitats asseguradores, així com altres 
serveis i assessoraments. Actualment fa 
les seves funcions la “Unión Española de 
Entidades Aseguradoras, Reaseguradoras 
y de Capitalización”. 

SINDICAT DE SUBSCRIPTORS
SINDICATO DE SUSCRIPTORES.
En l’organització del Lloyd’s de Londres, 
grups de subscriptors constituïts per fer 

acceptacions en comú, en proporcions 
predeterminades, dirigides per un dels 
seus membres que en té la representació i 
la signatura col·lectiva.

SINISTRALITAT
SINIESTRALIDAD.
Conjunt dels sinistres experimentats du-
rant un període que afecten les pòlisses 
d’una determinada cartera: la de l’entitat 
sencera, d’una zona, d’una agència o 
d’alguna altra divisió, generalment con-
siderada per rams separats. Hom tracta 
d’apreciar-hi la proporció que representen 
sobre les primes corresponents i deduir-
ne la qualitat, expressada en un tant per 
cent.
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NOTA DEL EDITOR ............................................................................................................. XV

PRÓLOGO ............................................................................................................................ XVII

FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE RIESGOS ............................................................ 1

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS .............................................................. 131

REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ............................................................................. 193

FINANCIACIÓN DEL RIESGO ............................................................................................ 237

LA TRANSFERENCIA ASEGURADORA DEL RIESGO ........................................................ 277

EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS ...................................... 399

GLOSARIO DE TÉRMINOS (equivalencia inglés-español) ..................................................... 459

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 465

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS EN LA EMPRESA 
EDITORIAL MAPFRE

Índex

Tot sovint el Mediador d’assegurances 
es veu en l’obligació d’assessorar el 
client en qüestions diverses, però la 
majoria de les vegades i quan el client 
és una empresa el que li toca més sovint 
és explicar quins punts poden ésser els 
més dèbils o més volubles del risc que 
ha de mediar una assegurança. Tot això 
l’obliga a ser un expert en “gerència 
de riscs”.

La gerència de riscs és una ciència que 
generalment no existeix en profunditat 
en els cursos d’assegurances i els experts 
es preparen en estudis diversos més 
aviat tirant a tecnològics i financers.

El llibre que presentem avui és un ri-
gorós estudi de tots els riscs que poden 
afectar  una empresa i està realitzat per 
un grup d’experts en diferents especia-
litats, dirigits per Francisco Martínez 
García.

El text va des dels fonaments de la 
gerència de riscs, amb estudis detallats 
de l’empresa, el seu entorn i les seves 
responsabilitats, fins a la reducció i 
transferència de riscs. També estudia 
amb detall la identificació i l’avaluació 
de riscs així com el seu finançament. Al 
final del llibre, en el darrer capítol, els 
autors fan una extensa exposició del que 
ha de ser un departament de gerència de 
riscs en una empresa, amb tot luxe de 
detalls i organigrames que ben segur ens 
ajudarà molt a ubicar aquesta responsa-
bilitat en el món empresarial.

Editorial MAPFRE, S.A.
Pº de Recoletos, 25
28004 Madrid
ISBN: 84-7100-852-1
Dipòsit legal: M.31.223/1998
466 pàgines
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El BOE del dissabte 13 de setembre pu-
blicà el REAL DECRETO 1507/2008, 
de 12 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil en 
la circulación de vehículos a motor. 
Aquest reglament substitueix el que 
estava en vigor des del gener del 2001 i 
presenta les novetats que a continuació 
intentaré explicar.
D’entrada, cal dir que ha sofert una 
important cura d’aprimament en el 
seu redactat. Així, l’article 1r de 
l’anterior reglament, que feia re-
ferència a l’obligació d’assegurar-se, 
desapareix.
Desapareixen, també, els capítols 
referits a
- la quantificació de les indemnitza-
cions
- la mora de l’assegurador
- l’àmbit i límits de l’assegurança de 
subscripció obligatòria
- el dret de repetició de l’assegurador
- les funcions, els ingressos i el dret de 
repetició del CCS,
que passen a quedar recollits en el text 
de la Llei.
Passem a veure les modificacions que 
apareixen al nou reglament.
La definició de vehicle a motor (Article 
1r) es manté bàsicament invariable, 
aclarint que “se exceptúan de la obli-
gación de aseguramiento los remolques, 
semirremolques y máquinas remolcadas 
especiales cuya masa máxima auto-
rizada no exceda de 750 kilogramos, 
así como aquellos vehículos que hayan 
sido dados de baja de forma temporal o 
definitiva del Registro de Vehículos de 
la Dirección General de Tráfico”.
Quant a la definició de fets de la circu-
lació (Article 2n), es manté el mateix 
text, amb dos afegits:
- dins l’exclusió de la realització de 
feines industrials aclareix que “En el 
ámbito de los procesos logísticos de 
distribución de vehículos se consideran 
tareas industriales las de carga, des-
carga, almacenaje y demás operacio-
nes necesarias de manipulación de los 
vehículos que tengan la consideración 
de mercancía, salvo el transporte que 

El nou reglament de l’assegurança obligatòria de 
responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor

se efectúe por las vías a que se refiere 
el apartado 1”
- tampoc es consideraran com a fets 
de la circulació “los desplazamientos 
de vehículos a motor por vías o terre-
nos en los que no sea de aplicación la 
legislación señalada en el artículo 1, 
tales como los recintos de puertos o 
aeropuertos”.
També ha desaparegut el punt dos de 
l’Article 17è, que deia que “la respon-
sabilidad civil de suscripción obligatoria 
derivada de la circulación de vehículos a 
motor de los que fueran titulares el Es-
tado, las Comunidades Autónomas, las 
corporaciones locales y los organismos 
públicos dependientes de cualquiera de 
ellos, será cubierta por el Consorcio 
de Compensación de Seguros cuando 
éstos soliciten concertar tal seguro con 
la mencionada entidad”.
Per la seva part, els articles 3r i 4t 
defineixen què es considera que una 
matrícula no correspon a un vehicle o 
ha deixat de correspondre i qui es con-
sidera propietari d’un vehicle:
- “se entiende que una matrícula no 
corresponde a un vehículo cuando éste 
lleve una placa de matrícula falsa o al-
terada de forma tal que haga imposible 
la identificación del vehículo”
- “se entenderá que la matricula ha 
dejado de corresponder a un vehículo 
cuando el permiso o licencia de circu-
lación de dicho vehículo ha perdido su 
vigencia por estar éste dado de baja del 
registro de vehículos del Estado que 
expidió la matrícula, ya sea de manera 
definitiva o provisional”
- “se presume que tiene la consideración 
de propietario del vehículo la persona 
natural o jurídica a cuyo nombre fi-
gure aquél en el registro público que 
corresponda”
L’Article 6è parla dels vehicles amb 
estacionament habitual en països que no 
pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu 
i assenyala que “para poder circular 
por territorio español, los vehículos con 
estacionamiento habitual en Estados no 
pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo que no estuvieran adheridos 
al Acuerdo entre las oficinas nacionales 
de seguros de los Estados miembros del 
Espacio Económico Europeo y otros 

Estados asociados, deberán estar ase-
gurados por el sistema de certificado 
internacional de seguro o por el seguro 
en frontera”.
L’Article 8è assenyala que es considera 
vehicle robat “exclusivamente, el que 
haya sido objeto de las conductas tipi-
ficadas como robo y robo de uso en los 
artículos 237, 244 y 623.3 del Código 
Penal”.
L’Article 9è permet que el certificat 
d’antecedents sinistrals pugui realitzar-
se “directamente por las entidades ase-
guradoras o por medio de los ficheros 
comunes establecidos por éstas para la 
selección y tarificación de riesgos”, o 
sigui, consultant el SINCO.
El desè fa dues precisions sobre els 
imports de cobertura de l’assegurança 
obligatòria:
- “cuando concurran daños a las perso-
nas y daños en los bienes y la indemniza-
ción por estos últimos supere el importe 
señalado en el texto refundido de la Ley, 
la diferencia se indemnizará con cargo 
al remanente que pudiera resultar en 
la indemnización de los daños a las 
personas hasta el límite de dicho texto 
refundido”
- “los gastos de asistencia médica, far-
macéutica y hospitalaria y los gastos de 
entierro y funeral a los que se refiere la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor 
se considerarán incluidos dentro del 
importe de la cobertura del seguro obli-
gatorio por daños a las personas, con-
templado en dicho texto refundido”
La forma d’acreditar l’existència de 
l’assegurança obligatòria varia, ja que, 
a més de continuar existint l’obligació 
de portar la documentació que acrediti 
la seva vigència, l’Article 14, al seu 
punt 2, ens diu que:
“La vigencia del seguro obligatorio se 
constatará por los agentes de la auto-
ridad mediante la consulta al Fichero 
Informativo de Vehículos Asegurados.
En su defecto, quedará acreditada la 
vigencia del seguro mediante el justifi-
cante de pago de la prima del periodo de 
seguro en curso, siempre que contenga, 
al menos, la identificación de la entidad 
aseguradora, la matrícula, placa de 
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seguro o signo distintivo del vehículo, el 
periodo de cobertura y la indicación de 
la cobertura del seguro obligatorio”.
És a dir, no es refien massa de la fiabi-
litat del FIVA.
L’article 16è ens diu que no es produiran 
interessos de demora:
- “cuando se haya presentado al perju-
dicado la oferta motivada de indemni-
zación dentro del plazo previsto y con 
el contenido dispuesto en la Ley y aquel 
no se pronuncie sobre su aceptación o 
rechazo”
- “cuando el perjudicado no acepte 
la oferta motivada de indemnización 
y la entidad aseguradora consigne en 
el plazo de cinco días las cuantías in-
demnizatorias reconocidas en la oferta 
motivada”
L’Article 17è ens diu que, en el cas 
dels sinistres tramitats mitjançant els 
convenis entre entitats, es considerarà 
presentada l’oferta motivada “cuando, 
antes de que transcurran tres meses 
desde la recepción de la reclamación 
del perjudicado, la entidad aseguradora 
de éste le satisfaga la indemnización co-
rrespondiente a los daños en los bienes 
derivados del siniestro o proceda a su 
reparación”.
Afegint-hi:
“A estos efectos, deberá constar que el 
pago o reparación se realiza en nombre 
y por cuenta de la entidad aseguradora 
del responsable del siniestro, en virtud 
de los convenios de indemnización direc-
ta suscritos entre ambas aseguradoras 
para la tramitación de siniestros, los 
cuales en ningún caso serán oponibles 
frente al asegurado o al perjudicado. 
Igualmente, se hará constar que la 
entidad aseguradora del perjudicado 
se subroga en la posición de la entidad 
aseguradora del responsable, en cuyo 
nombre y por cuenta de la cual satisface 
la indemnización.
Cuando de un mismo siniestro se deriven 
daños a las personas y en los bienes la 
entidad aseguradora del responsable 
del siniestro deberá presentar la oferta 
motivada de indemnización corres-
pondiente a los daños a las personas 
derivados del siniestro o, en su caso, 
dar respuesta motivada, conforme a lo 
previsto en la Ley sobre responsabili-
dad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor.
En todo caso, si no se hubiesen satisfe-
cho o reparado los daños en los bienes, 
la entidad aseguradora del responsable 
del siniestro deberá presentar la oferta 

motivada de indemnización o, en su 
caso, la respuesta motivada en los tér-
minos y dentro de los plazos previstos 
en la Ley”.
L’Article 18è assenyala que quan 
l’assegurador o el CCS no formuli una 
oferta motivada, donarà una resposta 
motivada que haurà d’incloure:
- la referencia a los pagos a cuenta o 
pagos parciales anticipados a cuenta 
de la indemnización resultante final, 
atendiendo a la naturaleza y entidad 
de los daños
- el compromiso de la entidad asegu-
radora de presentar oferta motivada 
de indemnización tan pronto como se 
hayan cuantificado los daños
- el compromiso de la entidad asegura-
dora de informar motivadamente de la 
situación del siniestro cada dos meses 
desde el envío de la respuesta motivada 
y hasta que se efectúe la oferta motiva-
da de indemnización
L’Article 20è ens diu que en cas de 
danys a persones i béns, ocasionats 
per un vehicle sense assegurança, el 
perjudicat podrà, en tot cas, dirigir-se 
directament al CCS.
Afegeix que es considerarà que hi ha 
controvèrsia entre el CCS i l’entitat 
asseguradora del vehicle “cuando ésta 
presente ante el Consorcio requerimien-
to motivado en relación al siniestro, o el 
perjudicado presente reclamación ante 
el Consorcio a la que acompañe justi-
ficación de que la entidad aseguradora 
rehúsa hacerse cargo del siniestro, y el 
Consorcio estimase que no le corres-
ponde el pago”.
Acabant assenyalant que, a efectes del 
termini de trenta dies marcat a la Llei 
per als accidents ocasionats per un 
vehicle sense assegurança, importat 
des de un altre Estat membre del Espai 
Econòmic Europeu, s’entendrà que el 
comprador accepta el lliurament en 
el moment en què tingui la possessió 
efectiva del vehicle.
Varia lleugerament l’Article 27è, el 
qual, curiosament, té el mateix número 
que a l’anterior reglament, quan diu 
que tenen la consideració d’implicats 
“los perjudicados por accidentes de 
circulación, por daños en su persona o 
en sus bienes, pudiendo actuar por sí o 
por medio de representante debidamen-
te acreditado”.
Afegint que “la consulta de la infor-
mación se ejercerá mediante petición 
dirigida por los implicados en un ac-

cidente de circulación al Consorcio de 
Compensación de Seguros, utilizándose 
el modelo que se contenga en la reso-
lución que dicte la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, al 
que se adjuntará copia del parte de 
daños o de la declaración amistosa de 
accidente”.
S’afegeix una disposició addicional se-
gona que regula l’obligació d’assegurar 
les proves esportives, dient:
“Para los riesgos derivados de las prue-
bas deportivas en las que intervengan 
vehículos a motor, celebrados en circui-
tos especialmente destinados al efecto o 
habilitados para dichas pruebas, deberá 
suscribirse un seguro especial destina-
do a cubrir la responsabilidad civil de 
los conductores intervinientes, por los 
importes de las coberturas obligatorias 
establecidas en el texto refundido de 
la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos 
a motor”.
No varien, respecte a l’anterior regla-
ment:
- el contingut de la sol·licitud i de la pro-
posició de l’assegurança obligatòria
- la durada dels efectes de la sol·licitud 
i la proposició
- la documentació del contracte 
d’assegu rança obligatòria
- les característiques de l’assegurança 
en frontera
- la concurrència de danys i causants
- OFESAUTO com organisme d’indem–
nització i com a oficina nacional 
d’assegurança
- la identificació de l’entitat asse-
guradora i el control de l’obligació 
d’assegurar-se, excepte les variacions 
de l’Article 27, abans comentades
- la disposició addicional primera sobre 
la publicació de la relació de centres 
sanitaris i entitats asseguradores que 
subscriguin convenis per l’assistència 
a lesionats de trànsit
- l’annex amb les característiques del 
fitxer informatiu de vehicles (FIVA).
Finalment, cal dir que l’entrada en vigor 
d’aquest reglament es produirà un mes 
desprès de la seva publicació al BOE, 
és a dir, el 13 d’octubre.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances.

Assessor tècnic del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de

Girona
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Comissió d’Afiliació

Necrològica

RESUM D’ALTES I BAIXES DE 
L’1 DE JULIOL A 30 DE SETEMBRE 
DE 2008

CENS A 30 DE JUNY 
DE 2008 ...........................................407
ALTES
No exercent  
M. José Ariza Toledano, de Castelldefels
Imma Bech Bach, de Banyoles
Francesc Xavier Verdalet Gelpi, de Lloret 
de Mar

TOTAL ALTES .......................................3

BAIXES
Voluntària 
Francesc Ferrando Rodríguez, de Girona

Cessament activitat  
Felip Figueras Oliveras, de Verges
Jordi Martí Cairó, de Figueres

Per posar punt i final al tema de 
les abreviatures, veurem com s’han 
d’abreujar els nombres ordinals, que 
sovint s’utilitzen en les adreces, en 
l’escriptura de congressos, jornades, 
competicions esportives, etc.

· S’escriu la xifra seguida de l’última lle-
tra de la paraula sencera, en minúscula, 
no amb una lletra volada. Optativament, 
es pot posar punt després de la lletra.

primer 1r  quart 4t
segon 2n  cinquè 5è 
tercer 3r cinquena 5a 

· Quan els ordinals són en plural, 
s’abreugen escrivint les dues últimes 
lletres de la paraula sencera. És optatiu 
posar punt després de les lletres.

primers 1rs  tercers 3rs
primeres 1es  quarts 4ts
segons 2ns  cinquens 5ns
segones 2es  sisens 6ns

· Si els ordinals abreujats van seguits 
d’un text escrit en majúscules, la lletra 
o les lletres de l’abreviatura s’escriuen 
igualment en minúscula.
2es JORNADES DE MEDIACIÓ 

D’ASSEGURANCES 
4t CONGRÉS D’AGENTS I CORRE-
DORS D’ASSEGURANCES

· Si l’ordinal s’escriu amb xifres ro-
manes, no s’ha d’escriure cap marca 
d’abreviació, és a dir, no hi va cap lletra 
ni cap punt darrere la xifra romana.
V  T r o b a d a  d e  M e d i a d o r s 
d’Assegurances
IX Congrés del Consorci de Compensa-
ció d’Assegurances 

Avui us volem informar de dos diccionaris 
en línia que, per la seva temàtica, poden 
ser d’interès per al vostre col·lectiu pro-
fessional. 
El Diccionari de la negociació col·lectiva, 
elaborat l’any 2000 conjuntament pel 
TERMCAT i pel Departament de Treball, ja 
existeix en format de llibre, però atesa la 
importància  i abast d’influència del sector 
laboral s’ha cregut imprescindible oferir-ne 
la versió en línia. Es pot consultar a http://
www.termcat.cat/dicci/negociacio.
En concret, recull més de 700 denominacions 
pròpies de processos tan rellevants com ara 
les relacions col·lectives entre sindicats i em-
preses, les condicions laborals, els convenis 
col·lectius, la gestió dels recursos humans 
o les particularitats del mercat laboral. A 
banda de la denominació catalana i la defi-
nició, el diccionari ofereix les equivalències 
en castellà, francès i anglès.

Qüestions de llengua

Recursos

No exercent  
Ricard Llapart Tharrats, de Girona
David Pardos Puig, de Girona

Jubilació 
Narcís Escarpanter i Iglesias, de Sant Feliu 
de Guíxols

Defunció 
Antoni Mañach Antonijuan, de Blanes 
(A.C.S.)

Manca de pagament 
Trifon Clos Nou, de Figueres

TOTAL BAIXES ....................................8
CENS A 30  DE SETEMBRE
DE 2008 ...........................................402
CANVIS
D’agent d’assegurances exclusiu a corredor 
d’assegurances 
José Luis Cerdeño Sánchez, de Barberà 
del Vallès

El segon diccionari es titula Terminologia 
notarial, i també parteix d’un material ja 
existent elaborat l’any 2004 pel TERMCAT 
i pels col·legis de notaris de les Balears i 
de Catalunya, amb el suport del Servei de 
Política Lingüística del Govern d’Andorra. 
Pretén ser una eina que faciliti la recupera-
ció del català en aquest àmbit, en què per 
motius històrics l’eina de treball ha estat 
durant molts anys exclusivament el castellà. 
Hi podeu accedir des de http://www.termcat.
cat/dicci/notarial.
Aplega i defineix 344 termes, que són els 
d’ús més habitual a les notaries, i en presenta 
els equivalents en castellà. A més dels més 
característics del món de la notaria, també 
s’hi inclouen termes que provenen d’altres 
branques del dret estretament vinculades 
amb la feina diària del notari, com ara el dret 
civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.
En ambdós diccionaris els termes es poden 
consultar a partir de les denominacions 
en qualsevol de les dues llengües de tre-
ball 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 terminològi-
ques que continguin el mot consultat, sigui 
com a part d’una denominació o com a part 
d’una definició.

De representant d’agència d’assegurances 
exclusiva a corredoria d’assegurances 
Xevi Fernández Parício, de Vic (Xevi Fer-
nández, SL)
Francesc Matés Porcel, de la Bisbal 
d’Empordà (D.P. i Matés, SL)

De representant de corredoria d’assegurances 
a no exercent 
M. Jesús Amer Pérez, de Girona

Aquest tercer trimestre hem rebut la trista 
notícia de la pèrdua del nostre benvolgut 
company de professió i amic, Antoni Ma-
ñach Antonijuan, de Blanes.

Des d’aquí manifestem als familiars i amics 
del nostre company, el nostre més sentit i 
sincer condol.




