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En primer lloc, volia desitjar-vos a 
tots els qui enceteu aquestes ratlles 
un venturós any 2009. Però, en 
rumiar si aquest adjectiu era ben 
adequat per expressar el meu desig, 
he caigut en que venturós és sinònim 
d’afortunat. I, essent així la cosa, 
mantinc el desig per a tots vosal-
tres, però amb una condició: que 
aquesta fortuna anem a cercar-la, 
que no ens quedem quiets esperant 
que vingui. Que sigui com amb la 
inspiració, que quan arriba t’ha de 
trobar treballant.

Estic convençut que en aquest any 
que just hem estrenat ens caldrà 
molt bona fortuna per afrontar 
aquesta crisi que no per anunciada 
deixa de ser dolorosa.

Alguns fins i tot vaticinen que aquest 
ha de ser l’any del búfal, en el sentit 
que és aquell animal que, malgrat 
enfangar-se fins ran de panxa, lluita 
i lluita fins sortir-ne del fang. I pot 
fer-ho –i sortir-ne reeixit- perquè és 
valent i està ben preparat.

I així és com haurem de ser els 
mediadors d’assegurances profes-
sionals: forts i valents per sortir del 
fang que ara ens sembla que tot ho 
embruta. Cal resistir la pressió -no 
en tinc cap dubte- perquè només 
resistint estarem preparats quan la 
crisi remeti. Si ara ens atemorim 
i desfem part de les nostres es-

tructures, dels nostres equips, qui 
tindrem al nostre costat per tornar a 
enlairar-nos quan comencin a bufar 
els vents favorables?

Malauradament no tinc la bola de 
vidre necessària per a poder-vos 
dir la data de caducitat d’aquesta 
epidèmia, però no tinc cap dubte que 
els mediadors col·legiats tenim el 
nostre lloc destacat en la solució del 
problema. Formem part intrínseca 
d’aquesta societat econòmicament 
convulsa i cal que no hi defallim per-
què els nostres clients ens necessi-
ten. Cal que ara els demostrem –més 
que mai- que estem al seu costat i 
que estem capacitats per adaptar 
les seves mínimes i imprescindibles 
necessitats asseguradores a la seva 
malmesa economia. En detriment 
de la nostra, és clar, però de la qual 
ells i nosaltres ens en recuperarem 
ben aviat, tot retornant al camí 
original.

Tampoc estic capacitat per a vatici-
nar a través de quin sector iniciarem 
el camí de la recuperació. Estem, 
doncs, amatents a tot el ventall 
d’activitats empresarials, però sense 
oblidar el nostre client familiar i 
particular. És –si voleu- més feina 
de formigueta, però aquest petit 
client també es mereix tot el nostre 
respecte i és possiblement el sector 
més fidel de la nostra cartera.

Vull donar-vos –i donar-me també 
a mi, sense dubte- un missatge 
d’esperança. Fornim-nos d’esforç, 
treball i esperit empresarial per a 
fer les coses ben fetes, amb la dosi 
necessària de coherència, i segur 
que ens en sortirem.

No voldria que aquest tema de la 
crisi em faci deixar al tinter un tema 
prou rellevant de la vida col·legial 
en l’àmbit estatal. El proper mes de 

març es duran a terme eleccions a 
la presidència del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de 
Seguros de España. Des d’aquesta 
Plana Dos vull agrair a José Manuel 
Valdés els anys que ha dedicat a la 
feixuga i àrdua tasca de la presi-
dència del nostre col·lectiu, amb 
els seus encerts i les seves errades, 
però deixant un bon record general 
en tots els que hem compartit les 
tasques del Consejo.

Sembla ser que hi haurà només 
una candidatura, encapçalada pel 
bon amic Josep Maria Campaba-
dal, ben conegut de tots vosaltres, 
president del Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Tarragona i del 
nostre centre d’estudis, CECAS.

Tinc moltes esperances dipositades 
en l’amic Campabadal. Ell és ben 
coneixedor de totes les aspiracions 
i necessitats dels col·legis catalans 
cares a encarar un canvi potser ra-
dical en les estructures del Consejo 
i el seu desenvolupament i pot fer-
ho. Ell és ben sabedor de la quota 
de representativitat que necessitem 
front de l’administració estatal i es-
tic segur que sap com aconseguir-la. 
Ell és ben conscient del feeling que 
ens convé amb totes les organitza-
cions del sector i sé que és capaç 
de trobar-lo.

Des d’aquí vull agrair-li ja des d’ara 
mateix l’esforç que cal per deixar 
tant de banda el timó de la seva 
pròpia empresa per a dedicar-se 
a una tasca altruista com aquesta 
de presidir un col·lectiu no sempre 
disposat a estirar la corda cap al 
mateix costat.

Ànims a tots plegats i endavant!

Antoni Godoy Tomàs
President
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Teniu a les mans la primera edició de l’any 2009 del nostre 
Butlletí, que recull tota la informació corresponent al quart 
trimestre del 2008 que hem tancat fa ben poc.

Ja veieu que, malgrat la crisi, el nostre òrgan de comunicació 
segueix ben actiu, procurant-li, com sempre, les aparicions ben 
regulars. Lligar, però, tots els extrems que acaben confegint 
cada número no és pas tasca fàcil i és per això que pot acabar 
havent-hi algun decalatge entre allò que seria rigorosament 
desitjat i la crua realitat. Si mai fos el cas, ja us en demanem 
disculpes. 

Us recomanem d’entrada la Plana Dos del nostre president. 
Una injecció d’ànim i de moral que prou que ens convé en 
aquesta arrencada del 2009, plena d’incògnites i dubtes so-
bre el futur econòmic del nostre país en general i les nostres 
empreses en particular.

Aquesta publicació que avui us oferim és possiblement la més 
mediàtica de l’any, en recollir la informació de l’acte que po-
dríem adjectivar de més rellevant dels que organitza el nostre 
Col·legi: la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances. 
Però, sortosament, la nostra informació no es limita aquí i 
l’apartat d’informació col·legial el trobareu curull de notícies, 
moltes de les quals viscudes per vosaltres mateixos.

En la Firma Convidada, el nostre responsable de la Comissió 
d’Agents, en Jordi Triola, ens parla des de la seva vessant 
esportista i altruista, com a president de la Fundació Privada 
Catalana Girona FC.

I en el D’interès, l’assessor tècnic ens endinsa en el món 
sempre conflictiu de l’assegurança de l’automòbil i les seves 
normatives reguladores.

La resta del Butlletí amb l’acudit d’en Fer al capdavant, també 
és per no perdre-se’n ni una gota. A escurar el plat s’ha dit, 
que en època de crisi no s’hi pot deixar res.

Que gaudiu amb aquesta lectura!

Núm. 104
octubre, novembre, desembre 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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Calendari 
Col·legi 2009

Com cada any el Col·legi ha editat 
el calendari d’actes, el qual us fou 
tramés a finals d’any. Al  calendari 
s’hi assenyalen la Festa Patronal (27 
de juny), la 35ª Setmana Mundial  del  
Mediador d’Assegurances  (19 al 25  
d’octubre),  així com  els diferents 
actes de la comissió de formació i 
reciclatge.

Abans  de cada un dels actes, anireu 
rebent puntualment  la circular-
programa que completarà totes les 
dades de l’acte en qüestió.

 

A càrrec dels senyors Jordi Casagran, 
vicepresident del nostre Col·legi, i 
Josep M. Domènech, president de 
la secció delegada del CECAS a 
Girona i director del Curs Superior 

Curs “Certificat Grup A”

Setmana Mundial
L’objectiu principal d’aquesta celebra-
ció és donar a conèixer la professio-
nalitat del mediador d’assegurances 
col·legiat i despertar en el consu-
midor la necessitat de sol·licitar el 
seu assessorament en tota operació 
relacionada amb la contractació de 
qualsevol tipus d’assegurança.

Durant la setmana del 20 al 26 
d’octubre el nostre Col·legi va celebrar 
la 34a edició de la Setmana Mundial 
del Mediador d’Assegurances. Aques-
ta setmana va haver-hi una àmplia 
difusió periodística i radiofònica 
destinada a donar a conèixer la fun-
ció, personalitat i professionalitat del 
mediador d’assegurances col·legiat. 

Manel Vila, pastpresident del BIPAR, ponent de l’acte lectiu de la 34a Setmana Mundial

Inauguració del Curs Superior d’Assegurances 
2008-2009 

d’Assegurances, el dia 6 d’octubre 
va tenir lloc la inauguració de la 
quinzena edició del “Curs Superior 
d’Assegurances” (Curs de formació en 
matèries financeres i d’assegurances 
privades – Certificat Grup A) que 
imparteix el nostre Col·legi, com a 
secció delegada CECAS. 

Aquest curs 2008-2009, en modalitat 
semipresencial, compta amb 16 alum-
nes matriculats, té 300 hores lectives 
–entre classes i tutories-, i una durada 
de 9 mesos.

Les classes són els dilluns i els di-
marts, en horari de tarda, a l’aula de 
formació del Col·legi. El claustre de 
professors, 17 en total, està format 
bàsicament per persones vinculades 
al Col·legi, així com per professio-
nals especialitzats en cada una de les 
matèries.

El primer dels tres exàmens trimes-
trals de què consta el curs, va tenir 
lloc el 18 de desembre.
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El director general de Trànsit durant la seva 
intervenció

Antonio Viñuela, conseller delegat de Reale Seguros, rep el Premi Sol 
2008 de mans del president del nostre Col·legi, Antoni Godoy

Es va publicar un especial a la prem-
sa gironina dedicat a la Setmana 
Mundial, així com s’ha de destacar 
la presència en els diferents mitjans 
de comunicació dels actes d’aquesta 
Setmana Mundial.

El 21 d’octubre va tenir lloc l’acte 
lectiu de la Setmana. Va consistir en 
una conferència col·loqui sobre “La 
mediació d’assegurances a Europa”, 
a càrrec de Manuel Vila, membre del 
comitè executiu de la Federació Eu-
ropea de Mediadors d’Assegurances 
(BIPAR) com a Immediate Past 
Chairman. L’acte comptà amb una 
bona presència de col·legiats i de re-
presentants d’entitats asseguradores.

El dia 23 es va celebrar l’acte insti-
tucional. En el decurs de l’acte es va 
guardonar la trajectòria de VICENS 
MEDIADORS D’ASSEGURANCES, 
empresa familiar de l’Escala, que ha 
arribat a la cinquena generació de me-
diadors, amb més d’un segle d’activitat 
com a agència d’assegurances en el 
mercat espanyol. 

També es va fer lliurament del “Premi 
Sol 2008” que, en aquesta ocasió, va 
ser per a REALE. Va recollir el guar-
dó, de mans d’Antoni Godoy, president 
del nostre Col·legi, Antonio Viñuela, 

conseller delegat 
de l’entitat.

Durant l’acte va 
haver-hi, a més a 
més, una sorpresa: 
el reconeixement 
a la tasca realit-
zada per Josep 
M. Torras durant 
25 anys com a ge-
rent del Col·legi 
de Girona. Fou un 
reconeixement pú-
blic oficial i ins-
titucional, doncs 
amb anterioritat 
els membres de la 
Junta de govern ja 
havien expressat 
el seu reconeixe-
ment en l’àmbit 
privat. Va lliurar-li 
el guardó Vicenç 
Rosich, expresi-
dent del Col·legi, 
el qual va destacar 
la capacitat que 
Josep M. Torras 
ha tingut durant 
aquests anys per 
entendre les ne-
cessitats que tenen 
els col·legiats, fent 

25 anys com a gerent del Col·legi de Girona. J. Torras, A. Godoy i V. Rosich en el moment 
del reconeixement institucional
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Curs formació contínua

El 6 de novembre va iniciar-se, or-
ganitzat pel nostre Col·legi, un curs 
de formació contínua adreçat a les 
persones que integren les categories 
B i C de la Resolució de formació de 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

Aquest curs té un total de 60 ho-
res lectives, i el seu programa 
abasta les matèries “Teoria ge-
neral de l’Assegurança”, “Multi-
riscs”, i “Consorci de Compensació 
d’Assegurances”, compta amb 30 
alumnes matriculats i es desenvolu-
parà, de novembre a març, tots els 
dijous en horari de tarda a l’aula de 
formació del Col·legi.

Aspecte d’una classe del curs de formació contínua

especial èmfasi, a més, a la seva 
sensibilitat humana i responsabilitat 
professional.

La jornada es va completar amb la 
intervenció de Pere Navarro, director 
general de Trànsit, que va oferir una 
conferència amb el títol “La Segu-
retat Viària a Espanya, un exemple 
de política pública”. També es varen 
lliurar els diplomes als alumnes dels 
diferents cursos lectius del període 
2007-2008, i es va fer un homenatge 
als col·legiats veterans.

En aquest acte, al qual varen assistir-
hi gairebé 250 persones, hi foren 
presents Josep M. Campabadal, 
president del Col·legi de Tarragona 
i president del CECAS, Carmina 
Homs, vicepresidenta del Col·legi 
de Barcelona, així com José Manuel 
Valdés, president del Consejo Gene-
ral, el qual, juntament amb Ferran 
Sicart, director general de Política 
Financera i Assegurances de la 
Generalitat de Catalunya, foren els 
encarregats de tancar l’acte. Sicart 
va parlar de la importància del diàleg 
entre l’Administració i els mediadors 
i d’aconseguir que es compleixi la 
legislació vigent d’una forma no 
traumàtica.   

Enric Montiel i Jordi Camps, veterans homenatjats

Reconeixement a la família Vicens de l’Escala, cinquena generació de mediadors 
d’assegurances 
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Seminari (novembre)

Beques d’estudi

El 17 de novembre, a l’Hotel Me-
lià Golf Vichy Català de Caldes de 
Malavella el nostre Col·legi va dur 
a terme el seminari “Estudi dels 
conceptes bàsics de la responsabilitat 
civil”. La introducció va anar a càrrec 
d’Abraham Simon, responsable de la 
comissió de formació i reciclatge. La 
primera ponència, que va tractar el 
tema del paper del mediador davant 
les assegurances de responsabilitat 
civil, fou a càrrec de Xavier Olcina, 
corredor d’assegurances i membre de 
la Junta de govern del nostre Col·legi. 
La segona ponència d’aquest seminari 
va tractar sobre els conceptes bàsics i 
aspectes generals de l’assegurança de 
responsabilitat civil, i fou impartida 
per Jordi Buñuel, llicenciat en dret i 
director de l’Àrea de Subscripció RC 
de Mapfre Empreses Catalunya. El se-
minari va concloure amb un col·loqui 
i les conclusions.

Per vuitè any consecutiu, el nostre 
Col·legi va rebre de l’entitat Sabadell 
Asseguradora una dotació econòmica 
destinada a premiar, mitjançant unes 
beques d’estudi, aquells alumnes del 
curs acadèmic acabat recentment 
i que fossin mereixedors d’aquesta 
distinció d’acord amb les bases de 
concessió.

Així, el 18 de novembre va tenir lloc a 
Girona l’acte de concessió d’aquestes 
beques d’estudi. A més dels tres 
alumnes que varen rebre la beca, hi 
foren presents diversos representants 
de l’entitat, amb Tomás Martín al 
capdavant, així com una delegació 
del nostre Col·legi, encapçalada pel 
nostre president Antoni Godoy. 

Aquestes beques foren concedides a 
les alumnes Esther Ibáñez, Nadina 
Burgas i Lídia Albert, del Curs Supe-
rior d’Assegurances 2007-2008.

Seminari sobre RC 

Beques d’estudi. Les tres alumnes guanyadores i les delegacions de Sabadell Asseguradora i 
del Col·legi
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Aquí, a casa nostra, quan parlem 
d’esport, per norma general ens ve 
al cap el futbol, maleït per alguns i 
posat als altars per molts altres.

Voldria recordar l’evolució que ha 
tingut el futbol de base els darrers 
temps i més en concret aquests da-
rrers 30 anys, on s’ha passat de ju-
gar i no patir per a res, on els pares 
pràcticament no veien jugar mai el 
seu fill –perquè potser no podien 
doncs abans els dissabtes hi havia 
molta gent que treballava-, on la 
mainada portaven tots la mateixa 
marca de botes de futbol –segur que 
els futboleros recordareu les “Ma-
tollo” de tota la vida- , on no s’havia 
de pagar ni un duro perquè el teu 
nano jugués amb l’equip del poble, 
a que cal guanyar i prou, a traslla-
dar legions de pares, avis, familiars, 
d’un camp a un altre, a veure qui 
porta les botes més noves o el darrer 
model de la temporada, on la quota 
perquè el teu fill pugui jugar és de 

no sé quants euros –això en el supò-
sit que tingui lloc-, ...

I si parlem, a més, en moltes oca-
sions, de no donar el millor exemple 
educatiu vers els seus/nostres fills 
ens pot donar sorpreses, com la re-
flexió que fa un nen qualsevol, tal 
com signa, en un escrit adreçat al 
seu pare: 
“No sé com dir-t’ho. Segurament 
creus que ho fas pel meu bé, però 
no puc  evitar sentir-me rar, molest i 
malament. Em vas regalar la pilota 
quan tot just començava a caminar. 
Encara no anava a escola quan em 
vas apuntar a l’equip. M’agrada 
entrenar durant la setmana, fer 
bromes amb els companys i jugar 
el diumenge, com ho fan els equips 
grans. Però quan vas als partits... 
no sé. 
Ja no és com abans. Ara no em do-
nes un cop a l’esquena quan acabo el 
partit, ni em convides a un entrepà. 
Vas a la graderia pensant que tots 
són enemics, insultes als àrbitres, 
als entrenadors, als jugadors, a al-
tres pares... Per què has canviat? 
Crec que pateixes i no ho entenc. 
Em repeteixes que sóc el millor, que 
els altres no valen res al meu costat, 
que qui digui el contrari s’equivoca, 
que solament val guanyar. 

Aquest entrenador que dius que és 
un inepte, és el meu amic, el que em 
va ensenyar a divertir-me jugant. 
El noi que l’altre dia va sortir en el 
meu lloc... te’n recordes? Sí, home, 
aquell que vas estar tota l’estona 
criticant perquè “no serveix ni per a 
dur-me la bossa”, com tu dius.

Aquest noi va a la meva classe. 
Quan el vaig veure el dilluns, em va 
fer vergonya. 

No vull decebre’t. De vegades pen-
so que no tinc suficient qualitat, 
que no arribaré a ser professional 

i a guanyar milions com tu vols i 
somies. M’atabales. Fins he arri-
bat a pensar en deixar-ho, però... 
m’agrada tant!... Papa.  Per favor, 
no m’obliguis a dir-te que no vull 
que vinguis a veure’m jugar. 

(Un nen qualsevol)”

Però des del meu punt de vista i 
estic segur que des del de totes les 
persones que han participat i par-
ticipem portant mainada, ja sigui 
com a club, escola, associació, fun-
dació, etc. hi ha una cosa que no ha 
canviat ni canviarà mai: l’obligació 
d’inculcar als nens educació, en-
senyament, esperit de sacrifici, de 
lluita, de valors, de solidaritat, de 
superació, que l’esport transmet. 

La Fundació del Girona FC – Fun-
dació Privada Catalana Girona FC 
– és el que pretén. Aquest és el seu 
principal objectiu que cal complir 
temporada rere temporada. Volem 
que sigui un camí d’ensenyament 
cap a l’educació i també, perquè no, 
de sana competitivitat dins del marc 
de referència de les contrades giro-
nines del futbol base.

Aquest nou equip de gent que ence-
tem aquesta etapa de la Fundació, 
estem plens d’il·lusions, com no po-
dria ser d’una altra manera, però 
també, per que no dir-ho, de dub-
tes.

Dubtes sobre el fet que per fer rut-
llar gairebé 250 nens, per dirigir 
una estructura esportiva de més de 
40 persones entre tècnics, ajudants, 
fisios, delegats, etc.,  per competir 
en les màximes categories del futbol 
català, tal com ho estem fent, no és 
gens fàcil, ni econòmicament ni es-
portivament.

I, sobretot, econòmicament. Les 
quotes dels pares només són sufi-
cients per cobrir el 35% del pressu-
post.  I la resta del pressupost? Les 

UNA EINA PER A LA FORMACIÓ  
(La Fundació com a vehicle de formació)

Jordi Triola Guillem
President de la Fundació Privada 
Catalana Girona FC
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«Des d’institucions 
com la Fundació 

hem de promoure 
accions solidàries, 

culturals i 
formatives»

institucions –llegeixi’s Ajuntament, 
Diputació, Generalitat, Estat- han 
de col·laborar dintre de les seves 
possibilitats. I no vull entrar en po-
lèmiques. Hem de confiar en els nos-
tres patrocinadors –empreses peti-
tes i mitjanes, i particulars- que ens 
ajuden a tirar endavant les il·lusions 
d’un munt de nens i, deixeu-m’ho 
dir, també hi hauria de ser present 
el Girona FC. Us asseguro que cada 
vegada que hem de demanar ajut és 
una situació difícil. No es tracta de 
pidolar però sí 
que és cert que 
hi ha vegades 
que s’hi assem-
bla bastant.

Malgrat les di-
ficultats –i ara 
permeteu-me 
una petita lli-
cència- l’orgull 
de pertànyer 
al Girona FC, 
tal com havia 
estat quan jo 
era vailet, i 
la satisfacció 
de lluitar per 
una gran cau-
sa com és que 
la mainada 
s’ho passi bé 
i aprengui un 
seguit de va-
lors que li se-

ran de gran utilitat en la seva vida, 
paga amb escreix totes aquestes si-
tuacions, entenent que com a pares 
tenim aquesta obligació.

Si a més a més el primer equip, com 
a mirall del futbol base, funciona, 
tot ens encoratja a seguir en aques-
ta línia.

Des d’institucions com la Fundació 
hem de promoure accions solidàries, 
culturals, formatives i hem de creure 
en la unió de l’esport, del futbol, que 

ha sigut capaç de fer possible que 
s’hagin jugat partits entre països 
enfrontats militarment, de religions 
diferents, fins i tot d’aturar guerres 
per jugar-se un matx. En definitiva, 
hem de fruir, aprenent i competint, 
perquè la societat també ens mar-
carà aquesta pauta a seguir. 
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Activitats

Formació i reciclatge 

GENER 2009 

Dimecres 21.  Conferència col·loqui 
sobre “El procés d’adaptació a la 
nova Llei 26/2006. Actuacions su-
pervisores de la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances”. 
Caldes de Malavella.  

FEBRER 2009  

Dimecres 18.   Conferència col·loqui 
sobre “Nocions bàsiques de dret” 
(tema pendent de determinar). Gi-
rona. 

MARÇ 2009  

Dijous 19.  Conferència col·loqui. 
Tema per determinar. Girona. 

SINISTRE
SINIESTRO
Esdeveniment previst en un contracte 
d’assegurança que posa en marxa les pres-
tacions de l’assegurador, previstes com un 
factor aleatori. En el camp professional 
hom sol donar el mateix nom a fets que 
comprorten pagaments amb càrrec a les 
primes, sense que siguin cap desgràcia, 
per exemple les assegurances dotals. En 
el ram de transports sol anomenar-se 
avaria.

SINISTRE MÀXIM
SINIESTRO MÁXIMO
Sinistre susceptible d’ésser liquidat fins 
a un límit de quantitat assenyalat a la 
pòlissa.

SINISTRE MÀXIM POSSIBLE
SINIESTRO MÁXIMO POSIBLE
Suma de les quantitats cobertes sobre 
béns o responsabilitats, que es troben re-
unides en un mateix lloc; a la qual suma, 
en el pitjor dels casos, prodria arribar la 
indemnització.

SINISTRE MÀXIM PROBABLE
SINISTRE MÁXIMO PROBABLE
Correcció de la suma dels danys totals, 

Diccionari

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.

cUrSoS 

- Curs sobre “Gerència de Riscos”. 
- Formació contínua. 
- Màster 2009-2010 
  (Mòdul Legislatiu)

 
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.
 

fins a l’import més elevat que podrien 
atènyer, tenint en compte les característi-
ques pròpies del risc i tots els factors que 
puguin alterar-lo, per exemple mètodes de 
prevenció de sinistres, rapidesa d’auxilis, 
i també facilitat de propagació deguda al 
vent, a la manca d’aigua i altres que poden 
ésser ocasionals.

SINISTRE TARDÀ
SINIESTRO TARDÍO
Sinistre que arriba a coneixement de 
l’assegurador fora de temps, sobretot el 
que li arriba fent referència a un exercici 
ja acabat.

SINISTRE TOTAL
SINIESTRO TOTAL
Sinistre que no deixa valor apreciable com 
a salvament. També aquell en què el cost 
de la reparació del dany seria superior 
al que tindria un objecte anàleg adquirit 
de nou.

SITUACIÓ DEL RISC
SITUACIÓN DEL RIESGO
Lloc on es troba emplaçat l’objecte de 
l’assegurança, sigui en un edifici o punt 

concret, o dins un territori determinat si 
es tracta de béns o riscs circulants.

SOBREASSEGURANÇA
SOBRESEGURO, SUPRASEGURO
veg. Assegurança superada.
Assegurança en la qual la suma assegura-
da excedeix notablement del valor real de 
l’interès cobert.

SOBREPRIMA
SOBREPRIMA
Quantitat sumada a la prima bàsica d’una 
assegurança, especialment quan es trac-
ta d’incloure-hi riscs complementaris o 
diferents de l’inicial. També per inclusió 
de determinats agreujaments de risc o per 
fraccionament de les primes anuals.
sin. comp. suplement de prima.
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RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CORREDORES DE SEGUROS ......................................  118

LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CORREDORES DE SEGUROS .....................................  153

CONTENIDO DEL CONTRATO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CORREDOR FRENTE A 

ASEGURADORAS Y TOMADORES .............................................................................................  209

LA REMUNERACIÓN DEL CORREDOR .....................................................................................  297

RESPONSABILIDAD DEL CORREDOR ......................................................................................  347
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CORREDURÍAS ..........................................................................................................................  353

EXTINCIÓN DEL CONTRATO .....................................................................................................  365
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BIBLIOGRAFÍA ..........................................................................................................................  405

LOS CORREDORES DE SEGUROS 
José M. Muñoz Paredes

Índex

Avui presentem un llibre el qual el seu 
autor és un catedràtic de la Universitat 
d’Oviedo amb una trajectòria excepcio-
nal i brillant dins del món assegurador. 
La seva càtedra és de Dret Mercantil i 
s’ha especialitzat en Dret Privat i prin-
cipalment en  temes sobre assegurances. 

que estem en vigílies de la seva possible 
implantació, o com a mínim estem a 
les portes d’una de les més aferrissades 
discussions a nivell nacional sobre la seva 
conveniència.

Tampoc no podia faltar en una obra tan 
extensa la situació de la Responsabilitat 
del corredor d’assegurances tant en la 
seva actuació personal, com en la que es 
refereix als qui depenen  d’ell, principal-
ment treballadors i auxiliars externs.

En resum, podríem dir que es tracta d’una 
obra de consulta i a la vegada instructiva 
que no hauria de faltar en cap biblioteca 
d’un corredor d’assegurances.

Editorial Aranzadi, SA
Camino de Galar, 15
31190 Cizur Menor (Navarra)
ISBN: 978-84-470-2947-1
Dipòsit legal: NA 1479/2008
424 pàgines

Xavier Olcina Servole

L’any passat va rebre a Roma el “I Premi 
Internacional a la Investigació científica 
de l’Assegurança”, concedit per AIDA.

En concret, el llibre “Los Corredores 
de Seguros” és un extens estudi sobre 
la professió de corredor d’assegurances, 
que va des dels mateixos orígens allà 
pel 1435 amb les assegurances maríti-
mes, fins a la darrera Llei de Mediació 
d’Assegurances i Reassegurances Priva-
des de l’any 2006.

Aprofundeix amb molt d’interès per al 
lector en temes com el règim  adminis-
tratiu, les relacions del corredor amb els 
seus clients i també del corredor amb 
les entitats asseguradores, estudiant en 
profunditat les causes tant d’extinció, 
rescissió i nul·litat de les cartes de con-
dicions, com de la transmissibilitat de 
les carteres.

Capítol a part, cal fer esment a 
l’interessantíssim estudi sobre els dife-
rents sistemes de retribució: comissions 
i honoraris. Aquest tema tan actual i 
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D’entrada, vull que quedi clar que el 
que aquí exposo són consideracions 
totalment personals i que, per tant, no 
tenen cap més validesa que la de ser 
unes simples opinions.

Dit això, passo a estudiar el que la Llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança 
en la circulació de vehicles a motor (LR-
CACVM) assenyala sobre la possibilitat 
que tenen les entitats asseguradores de 
repercutir l’import de la indemnització 
abonada al perjudicat en un accident 
d’automòbils, tenint en compte que el 
Reglament de l’assegurança obligatòria 
de responsabilitat civil en la circulació 
de vehicles a motor (RAORCCVM) 
no regula el dret de repercussió de 
l’assegurador.

L’article 10è de la LRCACVM ens diu 
que:

“El asegurador, una vez efectuado 
el pago de la indemnización, podrá 
repetir: 
a) Contra el conductor, el propietario 

del vehículo causante y el asegura-
do, si el daño causado fuera debido 
a la conducta dolosa de cualquiera 
de ellos o a la conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas o 
de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

b) Contra el tercero responsable de los 
daños.

c) Contra el tomador del seguro o ase-
gurado, por las causas previstas en 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro, y, conforme a 
lo previsto en el contrato, en el caso 
de conducción del vehículo por quien 
carezca del permiso de conducir.

La possibilitat de repercussió en l’assegurança obligatòria 
de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor

d) En cualquier otro supuesto en que 
también pudiera proceder tal repe-
tición con arreglo a las leyes.

La acción de repetición del asegurador 
prescribe por el transcurso del plazo de 
un año, contado a partir de la fecha en 
que hizo el pago al perjudicado”.

Dels quatre supòsits contemplats per 
la Llei, un, el b), és clar. L’entitat 
asseguradora sempre podrà repercutir 
contra el tercer responsable dels danys, 
havent-se de considerar com a tercer 
una persona diferent del prenedor de 
l’assegurança i del perjudicat.

Centrem-nos ara en el punt a). 
L’assegurador podrà repercutir contra 
el conductor, el propietari del vehi-
cle causant de l’accident (recordem 
que, d’acord amb l’article 4t del 
RAORCCVM, “se presume que tiene 
la consideración de propietario del 
vehículo la persona natural o jurídica a 
cuyo nombre figure aquél en el registro 
público que corresponda”) i l’assegurat, 
en dos casos:

- existència de conducta dolosa de 
qualsevol d’ells

- conducció sota la influència de be-
gudes alcohòliques o de drogues.

Aquesta última possibilitat és la que 
pot donar lloc a controvèrsia. L’article 
43 de la Llei 50/1980, de Contracte 
d’Assegurança (LCA) ens diu que:

“El asegurador, una vez pagada 
la indemnización, podrá ejerci-
tar los derechos y las acciones 
que por razón del siniestro 
correspondieran al asegurado 
frente a las personas responsa-

bles del mismo, hasta el limite 
de la indemnización”.

Es poden considerar responsables del 
sinistre l’assegurat o el propietari del 
vehicle si el conductor va begut o dro-
gat? Entenc que no, per la qual cosa, 
que no existint cap mena de responsabi-
litat per part d’aquestes dues persones, 
únicament es podria repercutir contra 
el conductor.

També cal subratllar que no es podrà 
anar contra el prenedor de l’assegurança, 
ja que la Llei no dóna aquesta opció a 
l’assegurador.

Anem al punt c). En el cas d’un sinis-
tre causat per un vehicle conduït per 
una persona que no tingui el permís 
de circulació, aquest punt dóna opció 
a l’asseguradora de repercutir, per 
les causes previstes en la LCA, con-
tra el prenedor de l’assegurança o 
l’assegurat.

Quines són les causes previstes en la 



14 el butlletí

d’
in

te
rè

s

LCA? D’acord amb l’esmentat article 
43 d’aquesta Llei:

- que s’hagi pagat totalment la indem-
nització per part de l’assegurador 
(Sentència del TS 204/2001)

- que, degut al sinistre, l’assegurat 
tingués dret a exercitar accions 
contra les persones responsables 
d’aquest sinistre (Sentència del TS 
449/1999).

Els límits que té l’entitat asseguradora 
per exercitar aquesta acció, són:

- l’import de la indemnització

- no poder exercitar en perjudici de 
l’assegurat els drets en què s’hagi 
subrogat

- no tenir dret a la subrogació con-
tra cap de les persones, els actes o 
omissions de les quals donin origen 
a responsabilitat de l’assegurat, ex-
cepte si la responsabilitat prové de 
dol o si està emparada mitjançant 
un contracte d’assegurança

- no tenir dret a la subrogació contra 
el causant del sinistre que sigui, 
respecte de l’assegurat parent en 
línia directa o col·lateral dins del 
tercer grau civil de consanguinitat, 
pare adoptant o fill adoptiu que 
convisquin amb l’assegurat, ex-
cepte si, com en el cas anterior, 
la responsabilitat prové de dol o 
si està emparada mitjançant un 
contracte d’assegurança.

Com podem veure, tant una llei com 
l’altra posen especial èmfasi en 
l’existència de dol o conducta dolosa. 

Ara bé, què entenem 
per dol?

Per al Codi Civil, hi 
ha dol quan, amb 
paraules o maqui-
nacions insidioses de 
part d’un dels con-
tractants, es induït 
l’altre a celebrar un 
contracte que, sense 
aquestes paraules 
o maquinacions, no 
hauria celebrat.

Penalment es con-
sidera que dol és 
la intenció més o 
menys perfecta de 
fer un acte que se sap 

contrari a la llei, és a dir, de cometre 
un delicte o realitzar una conducta 
punible.

En el cas de la LRCACVM, queda clar 
que la conducta dolosa ha de provenir 
d’un fet de la circulació, ja que són 
aquests fets els que queden regulats 
per la Llei.

Pel que fa referència a la LCA, aques-
ta deixa clar que la responsabilitat 
ha de provenir del dol (article 43). 
El naixement de la responsabilitat en 
l’assegurança obligatòria de vehicles 
l’hem de trobar en la conducció del pro-
pi vehicle. Per tant, la conducta dolosa 
únicament pot estar lligada a aquesta 
conducció. El dol en aquest cas haurà de 
ser, bàsicament, de caràcter penal.

Ens quedaria el dubte de saber si el fet 
de no omplir degudament la sol·licitud 
de l’assegurança del vehicle es pot 
considerar o no dol.

L’article 10è de la LCA ens diu lite-
ralment:

“El tomador del seguro tiene 
el deber, antes de la conclusión 
del contrato, de declarar al 
asegurador, de acuerdo con el 
cuestionario que éste le someta, 
todas las circunstancias por él 

conocidas que puedan influir en 
la valoración del riesgo”.

Per tant, qui podria haver incorregut 
en dol és el prenedor de l’assegurança. 
La LRCACVM únicament permet re-
percutir contra ell si el conductor no 
té el corresponent permís de conduir. 
Hem d’afegir, d’acord amb la LCA, que 
l’accident s’ha d’haver degut a conducta 
dolosa d’aquest prenedor.

Queda clar que, si el prenedor de 
l’assegurança no conduïa el vehicle, és 
pràcticament impossible que hagi tingut 
una conducta dolosa que provoqués 
l’accident.

Vistes les consideracions exposades, 
i per resumir, una vegada abonada la 
indemnització a una víctima o a un 
perjudicat en un accident de circulació, 
l’entitat asseguradora únicament podrà 
repercutir:

1. Contra el conductor del vehicle si:

- ha tingut una conducta dolosa

- conduïa sota la influència de be-
gudes alcohòliques o de drogues 
tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques

- conduïa sense tenir el corresponent 
permís de conduir, tenint en compte, 
però, que l’assegurador no ho podrà 
fer si únicament li ha estat retirat ja 
que, en aquest cas, el permís el té

2. Contra el propietari del vehicle i 
l’assegurat únicament si l’accident 
s’ha degut a conducta dolosa 
d’algun d’ells

3.  Contra el prenedor de l’assegurança 
únicament si el conductor no té el 
corresponent permís de conduir i si 
aquest conductor no és:

- parent en línia directa o col·lateral 
dins del tercer grau civil de consan-
guinitat, pare adoptant o fill adop-
tiu que convisquin amb l’assegurat

- cap de les persones, els actes o 
omissions de les quals donin origen 
a responsabilitat de l’assegurat.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances.

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

Girona
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Comissió d’Afiliació
RESUM D’ALTES I BAIXES DE 
L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE 
DE 2008

CENS A 30 DE SETEMBRE 
DE 2008 ...........................................402

BAIXES
Jubilació 
Pere Espel Bosom, d’Arbúcies

Ferran Vendrell Busquets, de Banyoles

Cessament activitat  
Isabel Escofet Boix, de Banyoles

No exercent  
Josep Costa Feliu, de Flaçà

Voluntària 
Jordi Carbó Brillas, de Puigcerdà 
(Assessoria Carbó, SL)

Mesos enrere vam comentar que les 
abreviacions es classifiquen en abrevia-
tures (av. per avinguda), sigles (DOGC 
per Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya) i símbols (€ per euro). En 
les “Qüestions de llengua” de fa alguns 
anys vam parlar de la formació de les 
sigles i en vam veure alguns exemples. 
De les abreviatures, n’hem parlat en els 
tres últims butlletins. Així doncs, ara 
ens cal veure els símbols. 

Els símbols són signes gràfics, de 
l’àmbit de la ciència i la tècnica, que 
representen una paraula, un valor o un 
sintagma. 

Generalment els símbols els estableixen 
organismes oficials, sovint internacio-
nals, i responen a un criteri homogeni, 
a una convenció, és a dir, no els creem 
lliurement els usuaris de la llengua.

Com s’escriuen

· Els símbols s’escriuen en lletra 
rodona i no porten mai punt (llevat 
que el símbol coincideixi amb el 
final de línia). 

L’Aeroport Girona - Costa Brava és 
a 15 km del centre de la ciutat.

· Els símbols no tenen plural, en-
cara que allò que representen sigui 
plural.

Les cartes certificades no poden 
pesar més de 50 g i el cost és de 
2,50 €.

· S’ha de deixar un espai entre la 
xifra i el símbol que l’acompanya.

Va recórrer en 1 h 35 min el tra-
jecte.

Però el símbol % s’escriu enganxat 
a la xifra.

Els agents i corredors distribueixen 
el 48,09% de les assegurances.

· Els símbols de les unitats de me-
sura s’escriuen en minúscula (llevat 
del litre, que es pot representar l 
o L).

4 kg quatre quilograms
24 km vint-i-quatre quilòmetres

El passat mes d’octubre es va posar en 
funcionament una eina molt esperada, el 
curs de català per a adults en línia Parla.cat 
(http://www.parla.cat), que permet aprendre 
català des de qualsevol lloc del món a través 
d’Internet. 

Qüestions de llengua

Recursos

Manca de pagament 
Julio Almazán García, de Girona
Josep Brunet Comas, de Puigcerdà
Miguel Domínguez García, de Palamós
Miquel Àngel Gázquez Jiménez, 
de Figueres
Enric Lloret Gatiellas, de Roses
Joaquim Pujolar Bret, de Girona (Pujolar 
Bret, SL)

TOTAL BAIXES ..................................11
CENS A 31  DE DESEMBRE
DE 2008 ...........................................391

CANVIS

D’agent d’assegurances exclusiu a corredor 
d’assegurances 
Francesc Membrado Corts, de Sabadell

Es tracta d’un espai virtual d’aprenentatge 
elaborat i gestionat per la Generalitat de 
Catalunya amb la col·laboració del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Institut Ramon Llull (institució que promou 
l’aprenentatge del català fora de Catalun-
ya), que posa a l’abast de tothom materials 
didàctics per aprendre la llengua catalana, 
accessibles en quatre idiomes: espanyol, fran-
cès, anglès i alemany. S’organitza en quatre 
nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, 
intermedi i suficiència. De moment, estan 
disponibles els cursos de nivell bàsic i ele-
mental. Cada nivell es divideix en tres graus, 
cadascun dels quals equival a quaranta-cinc 
hores de dedicació.
 
Els cursos de Parla.cat s’ofereixen en dues 
modalitats d’aprenentatge, la modalitat lliu-
re i la modalitat amb tutoria. La modalitat 
lliure, que permet l’aprenentatge totalment 
autònom a partir de materials de lliure accés, 
és gratuïta. La modalitat amb tutoria, que 
compta amb el suport d’un tutor o tutora, és 
de pagament, i la gestionen el Consorci per 
a la Normalització Lingüística i l’Institut 
Ramon Llull.  

De representant d’agència d’assegurances 
exclusiva a representant de societat 
d’agència d’assegurances vinculada 
 Simon Martínez García, de Palafrugell 
(Baixcat Simon Martínez, SL) 

D’agent d’assegurances exclusiu a represen-
tant de corredoria d’assegurances 
Oriol Roig Nevot, de Girona (Gestions Mon-
tilivi, SL) DGPFA J-435GC

De representant d’agència d’assegurances 
exclusiva a representant de corredoria 
d’assegurances 
José Antonio Méndez Cruz , de Blanes 
(Assessors Tècnics Blanes, SL)  DGPFA 
J-436GC




