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Al diari Avui del dia 9 de març pas-
sat em va sorprendre un titular a la 
pàgina 27 on es podia llegir amb 
lletres de cos important “Esperant 
l’assegurança”. Només de veure les 
dues fotografies que il·lustraven la 
pàgina vaig veure que anava dels 
temporals de vent de finals de gener 
o primers de febrer, ja ni ho recordo. 
És evident que els ulls i l’atenció se me 
n’hi varen anar directament i –només 
de començar- hi llegeixo: “Caram, que 
bé que hagin vingut! Veig que la gestió 
del meu banc ha estat definitiva”, 
ens diu Juan de Blas, de Torrelles de 
Llobregat, en rebre la nostra visita. 
Tot i haver-nos identificat com a 
periodistes –continua el text- ens ha 
confós amb personal de la seva asse-
guradora. Quaranta dies després de la 
forta ventada que li va destrossar el 
80% de la massa forestal de la finca 
encara no s’hi havia acostat ningú per 
valorar-ne els danys.

L’article, signat per Josep Ferrer, se-
gueix tot relatant la situació deixada 
pel vent de fa quaranta dies en aquella 
zona, amb declaracions d’afectats, 
alcaldes i veïns en general, denotant-
s’hi un gran desconeixement –per part 
de tots- del món de l’assegurança i del 
que hi pot i no hi pot fer en casos així, 
en la qual cosa no hi entraré perquè no 
és pas d’això que us volia parlar.

Tornem a la frase destacada: “Veig 
que la gestió del meu banc ha estat 
definitiva”. Em sap greu pel nostre 

bon amic de Torrelles, però ara, pas-
sat un mes d’aquelles declaracions, es 
deu adonar de la crua realitat, de que 
la gestió del seu banc no ha estat –i 
segurament encara no és- definitiva. 
I potser no ho serà mai.

No tinc cap mena de dubte que si 
l’amic Juan de Blas, el veí de Torre-
lles, hagués contractat l’assegurança 
a través d’un mediador d’assegurances 
col·legiat, no haguessin passat ni vuit 
dies per tenir el perit a casa, acom-
panyat del seu mediador.

Que no veus, amic De Blas, que els 
bancs no se’n preocupen pas de trami-
tar sinistres? Bé, si són dels d’enviar 
el reparador i ja està, potser sí, però 
dels altres... ja ho veus tu mateix! 
Quants dies hi portes amb aquesta 
lluita? Quantes trucades has fet al 
teu banc? Quantes anades per les 
vingudes fins i tot? El teu mediador 
col·legiat, accessible com sempre, 
t’hagués donat resposta immedia-
ta, de proximitat, de confiança, de 
suport, de professional, defensant 
els teus interessos i fent executar la 
garantia que legalment la teva pòlissa 
pogués tenir.

Amic De Blas: estic més que segur 
que cap empleat de la teva oficina 
bancària –el teu banc, com dius tex-
tualment- sap que existeix una llei 
que es diu “de Contrato de Seguro” 
–aquella 50/1980- i el teu mediador 
col·legiat –si n’haguessis tingut en 
aquest cas– sí.

I el teu mediador col·legiat també 
hagués sabut que, dins d’aquesta llei, 
hi ha l’article 18 que obliga l’entitat 
asseguradora a pagar la quantitat 
mínima coneguda als quaranta dies 
d’haver efectuat la declaració del 
sinistre. Però que no veus, amic De 
Blas, que no podem estar segurs ni de 
que el teu banc hagués fet la decla-
ració del sinistre en temps i forma? 
Perquè també hi ha un termini per 
presentar les declaracions de sinistre. 
Diga’ls-hi-ho al teu banc! 

Perdona amic Juan - no et fa res que 
et digui pel nom, no? després de tan-
tes intimitats com t’explico...- doncs 
deia que em perdonessis per tots els 
tecnicismes que et deixo anar, però 
és perquè els puguis dir al teu banc 
que no penses quedar-te quiet i que 
has anat a buscar un professional de 
debò de les assegurances, que és un 
mediador col·legiat que vetlla pels 
teus interessos i pel teu patrimoni 
com si fossin seus i que t’ha explicat 
tot això. I que es posin les piles! Allò 
que deia en Laporta: “Al loro”.

Encara que no sigui veritat, ja deixo 
que facis aquesta catxa per aquesta 
vegada. Però que sigui l’última. Demà 
mateix et vull cercant uns logotips que 
en verd es llegeix Ad’a i en vermell 
Cd’a que seran la teva garantia.

De totes maneres no et pensis que no 
et puc entendre. Segurament vares 
anar al teu banc a demanar la hipo-
teca per aquesta casa de Torrelles 
i, a canvi de fer-te la hipoteca com 
aquell qui et fa un favor, et varen 
obligar a fer l’assegurança de la 
casa, l’assegurança de vida i no sé si 
la del cotxe. Possiblement, si en lloc 
de quedar-te al teu banc –que ja veus 
el favor que t’ha fet- haguessis cercat 
una mica, segurament hauries trobat 
qui et deixés llibertat per contractar 
les teves assegurances amb el teu  
mediador col·legiat. I qui sap si amb 
un interès més baix sobre aquesta 
maleïda hipoteca!

I d’ara endavant, al banc vés-hi només 
a portar calés –i compta a quin!- o a 
demanar-ne. Però les assegurances, 
per sempre més, amb un mediador 
col·legiat. I de la teva zona, que se-
gur que en tens més d’un ben a prop. 
Potser fins i tot més que el teu banc. 

I si et cal cap més pista, ja saps on 
em tens. I sort!

Antoni Godoy Tomàs
President
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A l’entrada de la primavera us fem a mans una nova 
edició del nostre butlletí, amb la il·lusió renovada cada 
trimestre.

En aquesta ocasió volem destacar d’una forma molt 
significativa la “plana dos” del nostre president. Si no 
ho heu fet encara us en recomanem vivament la seva 
lectura. En aquesta ocasió posa el dit a la nafra amb 
una contundència decidida. És, a més, el preàmbul més 
idoni que ens podia oferir cares a la campanya d’imatge 
que ben aviat encetarem i de la qual en rebreu detallada 
informació.

I per tal que veieu que no s’inventa res us oferim la 
reproducció de la pàgina del diari a que fa referència.

Trobareu també en aquest número, en l’apartat corres-
ponent a l’activitat col·legial,  un seguit d’informacions 
on s’hi palesa la forta activitat habitual en matèria de 
formació i reciclatge professional per part del nostre 
Col·legi, la qual en aquest primer trimestre de l’any ha 
revestit una destacada assistència.

Les Comunitats de Regants del Baix Ter, de la mà del 
seu president Narcís Illa ens ofereix el seu punt de vista 
sobre la sostenibilitat d’aquesta font de riquesa natural 
que és l’aigua per a qualsevol territori.

L’article del nostre assessor tècnic -Ricard Llapart-, 
les interessants recomanacions d’en Xavier Olcina a la 
“biblioteca” i l’acudit d’en Fer, juntament amb les al-
tres seccions habituals, completen aquest Butlletí 105, 
del qual volem remarcar també el quadre de les enti-
tats col·laboradores que en aquest 2009 donen suport 
al nostre Col·legi i a les quals volem reiterar el nostre 
agraïment.

Núm. 105
gener, febrer, març 2009

 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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Conferència (gener)

Iniciant-se el cicle d’actes per a 
l’any 2009 que organitza la comissió 
de  formació i reciclatge del  nostre 
Col·legi, el 21 de gener proppassat es 
va dur a terme el primer acte previst 
per a aquest any. Va consistir en 
una conferència col·loqui que sota el 
títol “El procés d’adaptació a la Llei 
26/2006. Actuacions supervisores 
de la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances” va servir 
per conèixer de primera mà la visió 
de l’administració catalana de com 
s’ha desenvolupat aquest procés 
d’adaptació, quines actuacions s’estan 
duent a terme per vetllar per a la 
correcta implantació de la llei de 
mediació, o quins resultats han donat 
les primeres actuacions supervisores, 
així com per comentar les inquietuds i 

dubtes amb els màxims responsables 
de la mediació al nostre país.

Així, Jaume Pera –sotsdirector gene-
ral d’Entitats Asseguradores i Media-
dors- i Xavier Erbàs –responsable de 
Mediadors d’Assegurances i Perits- de 
la Direcció General de Política Fi-
nancera i Assegurances de la Gene-
ralitat de Catalunya, van abordar les 
diferents qüestions relacionades amb 
aquest procés d’adaptació, facilitant, 
a més a més, unes interessants xifres 
corresponents al negoci de la media-
ció a Catalunya i concretament a la 
demarcació de Girona.

Jaume Pera en un moment de la seva in-
tervenció

Aspecte parcial de la sala durant la conferència sobre adaptació a la Llei 26/2006
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Conferència (febrer)

Les normatives, lleis, directives, 
reglaments, demandes, processos 
judicials, etc. són paraules que molt 
sovint són presents en l’activitat dels 
mediadors d’assegurances. L’exercici 
de la nostra professió requereix estar 
format i informat en molts i diversos 
àmbits, i el món del dret i tots els seus 
conceptes jurídics n’és un d’ells i dels 
més rellevants. 

En aquest sentit i amb la finalitat 
d’adquirir unes bases sòlides dels 
diferents conceptes jurídics anant cap 
als fonaments del dret en relació amb 
el món de les assegurances, tant des 
de la vessant legislativa com de la ju-
risprudència, incidint en els processos 
civils i penals i la seva dinàmica en La ponent, Susana Oromí 

Assistents a la conferència sobre els fonaments del dret

la mesura que interessen al sector de 
la mediació, que el nostre Col·legi va 
organitzar una conferència col·loqui 
amb el títol “Els fonaments del dret 
en la mediació d’assegurances: el 
procés judicial”.

Aquesta conferència, a càrrec de la 
Dra. Susana Oromí, professora titular 
de Dret Processal de la Universitat de 
Girona, va tenir lloc a la seu del nostre 
Col·legi el 18 de febrer.
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Jornada (març)

En un format novedós i dinàmic, i es-
pecialment pensat per als treballadors 
dels mediadors, el 19 de març el nos-
tre Col·legi va organitzar una jornada 
sobre l’assegurança de la Llar.

Amb el títol “L’assegurança de la 
Llar. Totes les pòlisses són iguals?” 
es va despullar aquest tipus de pòlissa 
des d’un punt de vista pràctic. Se’n 
varen destacar els principals punts 
claus, analitzant-se les diferències 
dels productes que podem trobar en 
el mercat assegurador i traient a la 
llum els diferents redactats, clàusules, 
límits i exclusions més rellevants. 
Tot això enriquit amb l’aportació de 
nombrosos exemples pràctics, casos 
i anècdotes.

Era una jornada pensada per a totes 
les persones que assessoren i tracten 
directament amb el client en aquest 

Mesa de ponents. Joan Morales en un moment de la seva  exposició.

Jornada sobre l’assegurança de la Llar

ram, i amb la doble finalitat de des-
tacar els diferents conceptes presents 
en el mercat i poder comparar el 
producte que es comercialitza amb 
els altres existents.

Varen intervenir-hi com a ponents els 
senyors Joan Morales, professor de la 
secció delegada CECAS-Girona, Jordi 
Casagran, vicepresident, i Xavier Ol-
cina, membre de la Junta de govern, 
del nostre Col·legi.
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Entitats col·laboradores 2009

Campanya 
d’imatge

A  la  circular  que el nostre Col·legi us 
va trametre,  hi figurava  la relació de 
les  Entitats Col·laboradores 2009.

Aquestes entitats, amb la seva 
col·laboració, aposten fermament per 
donar suport a les activitats del nostre 
Col·legi i al mediador col·legiat.

Enguany comptem amb la col·laboració 
de 21 entitats asseguradores. A totes 
elles el nostre agraïment.

La comissió d’imatge i publicitat 
del nostre Col·legi està treballant en 
l’elaboració d’una nova campanya 
publicitària adreçada als consumidors 
amb el doble objectiu de prestigiar els 
mediadors d’assegurances col·legiats, 
i d’insistir en els 5 valors de la pro-
fessionalitat dels col·legiats (acces-
sibilitat, defensa dels interessos dels 
clients, tracte personal, professionals, 
i que donen resposta).

Us avancem que el mitjà que 
s’utilitzarà és la premsa escrita   
diària i que és previst que es desenvo-
lupi durant el pròxim mes de maig.

Xerrades 
informatives

El nostre Col·legi ha previst per aquest 
any un seguit de xerrades informatives 
en centres d’ensenyament secundari, 
adreçades als alumnes a partir dels 
16 anys. Aquestes xerrades tenen una 
doble finalitat bàsica: per un costat, 
donar a conèixer la professió de me-
diador d’assegurances entre els joves; 
per un altre, informar de la titulació 
necessària i les possibilitats existents 
com a possible sortida professional.

Les dues primeres accions informati-
ves han tingut lloc a Banyoles els dies 
11 i 30 de març.

Complint amb allò que disposen els 
estatuts col·legials,  el 2 de febrer 
va  tenir lloc l’Assemblea General 
Ordinària del nostre Col·legi.

Els temes més destacats tractats 
en aquesta assemblea foren l’estat 
de comptes 2008,  el  pressupost  
d’ingressos  i  despeses per  a  l’exercici 
2009 -on s’aprovaren  les  quotes  

Assemblea General Ordinària
col·legials- ,la  memòria  d’activitats 
realitzades, i el pla d’activitats per 
enguany, on hi destaca la campanya 
d’imatge. 

Val a dir que als assistents se’ls lliurà, 
a més a més de la Memòria 2008 –la 
qual fou enviada a tots els col·legiats-, 
el recull de premsa 2008 del nostre 
Col·legi.  
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Com moltes coses a la vida, les deci-
sions més importants que es prenen són 
les que tenen vigència a llarg termini, 
tant siguin en sentit positiu com nega-
tiu. I és evident que la decisió que es va 
adoptar aleshores per part del govern 
de Madrid de transvasar l’aigua del riu 
Ter per subministrar l’àrea metropoli-
tana de Barcelona ha tingut una reper-
cussió que podem qualificar de nefasta 
per al riu. I les xifres en són la prova 
més evident, en aquests darrers anys 
el cabal mitjà natural del Ter abans 
dels embassaments ha estat, en xifres 
arrodonides, de 12 m3/segon, mentre 
que el cabal transvasat cap a Barce-
lona ha estat entre 7 i 8 m3/segon, 
quedant per tant un cabal d’entre 4 i 
5 m3/segon per abastar la conca baixa 
del Ter, Girona inclòs, part de la Cos-
ta Brava, els regadius tradicionals del 
Gironès i Baix Empordà i per mantenir 
un  cabal ecològic mínim que garantís 
la vida del riu. I amb aquestes xifres a 
la mà es veu ràpidament qui n’ha sortit 
més malparat, el riu Ter. Un riu que ha 
vist com a vegades no arribava al mar 
per manca d’aigua i que ha vist com 
els seus ecosistemes patien quasi bé 

tots els mals, intrusió salina, entrada 
d’espècies foranes més típiques de lla-
cunes que de rius, degradació dels hà-
bitats naturals, pèrdua del nivell dels 
aqüífers, etc. 

És evident que al segle XXI ningú pot 
concebre que d’un riu es transvasi el 
setanta per cent del seu cabal, i és evi-
dent que tothom entén que si es fa, els 
danys al riu poden ser irreparables. Els 
que varen  adoptar la decisió de trans-
vasar aigua del Ter ben segur que no 
varen pensar a llarg termini, almenys 
pensant en les Comarques de Girona ni 
en el riu Ter.  I ara crec que és hora de 
fer-ho, i de fer-ho amb responsabilitat, 
pensant en totes les parts, sectors i te-
rritoris implicats. I de ben segur que la 
solució passa per obtenir altres fonts 
de subministrament per a l’àrea metro-
politana de Barcelona. I és en la mesu-
ra que es vagin obtenint aquestes altres 
fonts d’abastament que es podrà baixar 
la pressió sobre el riu Ter i el volum 
d’aigua transvasada anirà disminuint 
en benefici del propi riu. I Aquesta ha 
de ser la línia d’actuació, el full de ruta 
que ha de seguir l’Administració per 
afrontar el problema. 

Cal un compromís clar de l’Administra-
ció per tal de tirar endavant les inver-
sions necessàries en un horitzó d’entre 
set i deu anys capaces d’obtenir els 
nous recursos hídrics que facin que el 
Ter només aporti recursos de forma 
puntual en situacions de necessitat i 
amb uns límits màxims assumibles que 
es situarien al voltant d’entre el deu i 
el quinze per cent del cabal natural del 
riu. 

I per aconseguir aquest compromís 
de l’Administració cal que els ciuta-
dans de les Comarques de Girona i 
la societat civil en general facin una 
aposta clara de suport i de pressió en 
favor d’aquestes actuacions.  I això 
ben segur que s’aconseguirà si la so-
cietat civil gironina pren consciència 
del valor que té tenir els rius amb tot 
el seu cabal natural, perquè uns rius 
amb vida representen entre moltes al-
tres coses poder disposar d’un recurs, 

l’aigua, que cada vegada serà més es-
càs i més necessari per a les activitats 
de tota mena. Ben segur que gran part 
de la prosperitat i del desenvolupament 
econòmic que han tingut les comarques 
de Girona han estat gràcies a l’aigua, 
a la vora dels rius i molt especialment 
del Ter s’hi ha anat situant al llarg del 
temps tota mena d’indústries i activi-
tats que són la base de la nostra pros-
peritat. Des dels segles XVIII i XIX les 
indústries d’aquest país han necessitat 
l’aigua, sigui com a matèria primera o 
sigui com a font generadora d’energia. 

 Així mateix, el riu ha sigut el creador i 
vertebrador del paisatge que coneixem. 
Des de l’exuberància de les ribes del 
Ter quan passa per Anglès, Bescanó,  
Sant Gregori i Salt, passant per la pla-
na de Girona, les pollancredes de Bor-
dils i Cervià de Ter fins arribar al Baix 
Empordà, a la plana delimitada pel 
Montgrí i els turons de Begur i Pals. 
La bellesa i harmonia que té el nostre 
territori és degut en gran part al riu 
Ter. I no hem d’oblidar que d’aquest 
entorn en depèn en gran part la que ha 
sigut la nostra indústria més potent a 
partir de la segona meitat del segle XX 
i continua essent-ho a l’inici del segle 
XXI, el turisme. Cal que conservem 
aquest paisatge i preservem el nostre 
entorn per a les generacions futures, i 
això ben segur que vol dir mantenir el 
riu en tota la seva integritat.  

Un dels puntals de l’economia gironi-
na ha sigut l’agricultura, una activitat 
que aglutina l’activitat econòmica amb 
la conservació i cura de l’entorn. I 
l’agricultura de les comarques de Giro-
na necessita l’aigua del Ter. Activitats 
punteres com la poma de Girona, el 
sector dels Viveristes o l’arròs de Pals 
per esmentar les més conegudes són 
reconegudes en l’àmbit internacional 
per la seva qualitat i el seu dinamis-
me empresarial. I aquestes activitats 
que tant aporten al manteniment del 
nostre entorn i al desenvolupament 
d’activitats econòmiques sostenibles 
mediambientalment també necessiten 
l’aigua del Ter. 

EL TER, UN TEMA PENDENT

Narcís Illa i Alsina
Portaveu de les Comunitats de 
Regants del Baix Ter
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«És evident que al 
segle XXI ningú pot 
concebre que d’un 
riu es transvasi el 

setanta per cent del 
seu cabal»

Finalment, cal dir que, si volem un país 
equilibrat, hem de fer que l’ús d’un re-
curs natural com l’aigua es faci de for-
ma sostenible. Ara que tothom parla 
de model de país ben segur que hi ha 
unanimitat en dir que l’equilibri vol dir 
mantenir el riu Ter viu en la seva màxi-
ma expressió. Per això i no només des 
de les comarques de Girona estan sor-
tint propostes en aquest sentit. També 
des de la terra ferma han sortit pro-
postes en el mateix sentit. Per això cal 
aplaudir també les propostes fetes des 
de Compromís per Lleida respecte a la 

manera d’entendre la gestió de l’aigua 
a Catalunya i el model de país que es 
planteja. Aquestes propostes que van 
en la línia de les que a Girona defensa 
la Plataforma en defensa del Ter, plan-
tegen clarament un equilibri territorial 
i un ús responsable de l’aigua com a 
font de riquesa.  

Ben segur que cal ser optimistes de 
cara al futur, només cal que la societat 
civil sigui conscient del que s’hi juga i 
que sigui capaç de defensar amb fer-
mesa les propostes en defensa del riu 
Ter que s’estan plantejant. 
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Formació i reciclatge 

ABRIL 2009  

Dilluns 20.  Seminari sobre “La Llei 
de Responsabilitat Mediambiental”. 
Caldes de Malavella.  

MAIG 2009 

Dijous 21. Conferència col·loqui sobre 
el “Consorcio de Compensación de 
Seguros” (títol pendent de determi-
nar). Girona. 

SETEMBRE 2009 

Dijous 24. Conferència col·loqui (tema 
pendent de determinar). Girona.

OCTUBRE 2009 

Dimarts 20. Conferència col·loqui 
(tema pendent de determinar). Gi-
rona.

SOL·LICITUD
SOLICITUD.
Petició escrita que fa la persona que 
desitja contractar una assegurança, quasi 
sempre estimulada per un agent, sense 
que impliqui responsabilitat ni vinculació 
per part seva.

SUBROGACIÓ
SUBROGACIÓN.
Fet de posar una persona en el lloc d’una 
altra perquè assumeixi els drets que aque-
lla tenia. En virtut dels preceptes recollits 
a la llei del contracte d’assegurances, 
l’assegurador se subroga automàticament 
per reclamar als responsables dels danys 
fins al límit de les quantitats pagades, 
sempre que no es tracti de danys soferts 
en les persones.

SUBROGAR
SUBROGAR.
Posar o posar-se en el lloc d’un altre, es-
pecialment per a la reclamació de danys 
o continuació de drets.

Diccionari

NOVEMBRE 2009 

Dilluns 16. Seminari (tema pendent de 
determinar). Caldes de Malavella.
 
 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 

MAIG 2009 

Dijous 7. Curs sobre “Fidelització en 
temps de crisi”. Girona.

En preparació: 
- Curs sobre “Gerència de Riscos”. 
- Formació contínua. 
- Màster 2009-2010 (Mòdul Legis-
latiu).
 
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.
 

SUBSCRIPCIÓ
SUSCRIPCIÓN.
Acceptació d’una assegurança, d’una 
reassegurança, mitjançant la signatura de 
documents, i el compromís del pagament 
de la prima que correspongui al primer 
dels períodes del contracte.

SUBSCRIURE
SUSCRIBIR.
Acceptar una assegurança, una reasse-
gurança.

SUBSIDI
SUBSIDIO.
Import diari que, en les asseguran-
ces d’accidents i de malalties, percep 
l’assegurat que no pot dedicar-se a les 
seves ocupacions habituals i durant els 
períodes pactats.

SUBSIDIARI -ÀRIA
SUBSIDIARIO.
Dit de la responsabilitat, la pretensió o 
l’acció de què hom disposa per a la subs-
titució d’una altra, la principal, en el cas 
que aquesta falli.

SUPLEMENT
SUPLEMENTO.

SUPLEMENT DE PRIMA
SUPLEMENTO DE PRIMA.
veg. sobreprima.

SUSPENSIÓ DE GARANTIA
SUSPENSIÓN DE GARANTÍA.
veg. suspensió de l’assegurança.

SUSPENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA
SUSPENSIÓN DEL SEGURO.
Interrupció de l’eficàcia de l’assegurança 
per manca de pagament de la prima, per 
canvi de contractant o per alteracions del 
risc, prevista per la llei i per la pòlissa, que 
cessa quan és reparada l’anomalia.
sin.comp. suspensió de garantia.

(DICCIONARI D’ASSEGURANCES.
Osvald Cardona.1987)
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EL SEGURO PRIVADO DE ASISTENCIA SANITARIA 
Pablo Martínez-Gijón Machuca

Índex

Hi ha rams que per la seva complexitat 
necessiten per tal de ser degudament 
comercialitzats una gran especialitza-
ció. Hi ha rams que sense necessitar una 
especialització concreta, només estan 
comercialitzats per un sector de media-
dors molt característics. L’Assistència 
Sanitària és un d’ells, ja que les grans 
carteres d’aquest ram estan en mans 
d’uns pocs, mentre que la resta es podria 
dir que només hi ha mediadors amb poca 
quota de mercat.

públic i tot i així el sistema privat fun-
ciona perfectament. Hi ha països com 
els Estats Units d’Amèrica on el sistema 
públic és gairebé inexistent i en canvi 
la salut privada permet a la majoria 
dels americans poder estar atesos amb 
tota garantia. De totes maneres, tot i 
ser el país més poderós i “democràtic” 
del món, ens sorprèn que ara estigui 
intentant acostar-se al nostre sistema 
públic i universal.

Recomanem molt especialment aquest 
llibre a tot el qui treballi en aquest ram 
i també al que en vulgui conèixer més 
profundament els detalls de tramitació, 
de contractació i també la jurisprudèn-
cia relativa a l’assistència sanitària en 
el nostre país.

Editorial MAPFRE, S.A.
Pº de Recoletos, 25
28004 Madrid
ISBN: 84-7100-765-7
Dipòsit legal: M.40.071-2002
217 pàgines

Xavier Olcina Servole

El llibre que presentem avui fa un 
estudi exhaustiu d’aquest ram regulat 
tímidament per la Llei 50/80 en els 
seus articles 105 i 106. Analitza el 
perquè del creixement que ha tingut 
en aquests últims anys i el perquè serà, 
segurament, un dels pocs rams que 
podrà aguantar la tan debatuda crisi 
del nostre sector. Realment la salut és i 
serà sempre una prioritat en la vida de 
cadascú i és per això que es dóna tanta 
importància a l’assegurança que dóna 
tranquil·litat al nostre dia a dia.

També aquest llibre s’endinsa en el 
sempre debatut concepte de les diferèn-
cies entre el que entenem per “asse-
gurança de malaltia” i “assegurança 
d’assistència sanitària”. Tot i que la 
Llei 50/80 les diferencia, en la realitat 
trobem productes asseguradors que fan 
possible la convivència dels dos sistemes 
d’assegurament.

És curiosa la realitat de l’especial con-
vivència entre el “sistema nacional de 
salut pública” i el que podríem dir el 
“sistema privat de salut”. Hi ha països 
amb més poder adquisitiu que el nostre 
i que tenen molt ben resolt el sistema 
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Com cada any, al mes de febrer arriben 
les celebracions del Carnestoltes i, amb 
elles, les desfilades de carrosses pels 
carrers de moltes poblacions.

I, com cada any, arriba a l’assessoria 
tècnica del Col·legi de Mediadors d’As-
segurances de Girona alguna consulta 
sobre l’assegurança obligatòria que 
empara els vehicles que arrosseguen 
les carrosses.

Pel seu interès, he volgut reproduir una 
de les consultes rebudes aquest any i 
que, textualment, deia: Hem d’entendre 
que un vehicle no tindria cobertura de 
l’Assegurança Obligatòria quan circula 
per un carrer que s’ha tancat per desti-
nar-ho, en una franja horària concreta, 
de forma exclusiva a la rua de carnaval? 
I, pel sol fet d’estar en lloc restringit, 
hauria de considerar-se que no es tracta 
d’un fet de la circulació?

Per mirar d’aclarir el tema, estudiarem 
el que ens diu la Llei sobre responsabi-
litat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles a motor (LRCACVM) i el 
seu Reglament, així com la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 
i Seguretat Vial (LTCVMSV).

El punt 1 de l’article primer de la 
LRCACVM ens diu literalment que 
“el conductor de vehículos a motor es 

Els vehicles a les rues de Carnestoltes

responsable, en virtud del riesgo creado 
por la conducción de éstos, de los daños 
causados a las personas o en los bienes 
con motivo de la circulación”.

Per la seva part, el punt 4 d’aquest 
mateix article ens diu que “reglamenta-
riamente, se definirán los conceptos de 
vehículos a motor y hecho de la circula-
ción, a los efectos de esta ley”.

És a dir, la Llei atorga únicament al 
Reglament la capacitat de definir què es 
considera fet de la circulació. Per tant, 
allò que aparegui al Reglament tindrà 
valor legal absolut.

L’article segon del Reglament assenyala 
que “se entienden por hechos de la cir-
culación los derivados del riesgo creado 
por la conducción de los vehículos a 
motor a que se refiere el artículo ante-
rior, tanto por garajes y aparcamientos, 
como por vías o terrenos públicos y 
privados aptos para la circulación, 
urbanos o interurbanos, así como por 
vías o terrenos que sin tener tal aptitud 
sean de uso común”.

Una rua de Carnestoltes se celebra 
sobre un terreny públic apte per a la 
circulació. El reglament no fa cap 
referència al fet d’estar obert o tancat 
aquest terreny públic, per tant, els 
vehicles que hi participin estan obligats, 

en principi, a estar en possessió del 
corresponent contracte d’assegurança 
obligatòria.

Aquest mateix article segon defineix, 
també, una sèrie d’utilitzacions dels 
vehicles que no han de considerar-se 
com a “fets de la circulació”:

“a) Los derivados de la celebración 
de pruebas deportivas con vehículos 
a motor en circuitos especialmente 
destinados al efecto o habilitados para 
dichas pruebas, sin perjuicio de la 
obligación de suscripción del seguro 
especial previsto en la disposición adi-
cional segunda.

b) Los derivados de la realización de 
tareas industriales o agrícolas por vehí-
culos a motor especialmente destinados 
para ello, sin perjuicio de la aplicación 
del apartado 1 en caso de desplazami-
ento de esos vehículos por las vías o 
terrenos mencionados en dicho apartado 
cuando no estuvieran realizando las 
tareas industriales o agrícolas que les 
fueran propias. 

En el ámbito de los procesos logísticos 
de distribución de vehículos se consi-
deran tareas industriales las de carga, 
descarga, almacenaje y demás operaci-
ones necesarias de manipulación de los 
vehículos que tengan la consideración 
de mercancía, salvo el transporte que 
se efectúe por las vías a que se refiere 
el apartado 1.

c) Los desplazamientos de vehículos a 
motor por vías o terrenos en los que no 
sea de aplicación la legislación señalada 
en el artículo 1, tales como los recintos 
de puertos o aeropuertos”.

En el cas d’una rua de Carnestoltes 
queda clar que no es pot aplicar el punt 
a), ja que en cap cas es pot considerar 
una prova esportiva.

Tampoc se li pot aplicar el punt b), 
ja que no realitzen feines agrícoles o 
industrials.

El punt que podria provocar contro-
vèrsia seria el c), quan ens parla d’una 
legislació que no fóra aplicable a un 
seguit de vies transitables.
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De tota manera, l’article 1 del Regla-
ment únicament fa esment a una Llei, 
la “Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial” 
(LTCVMSV ) i, en concret, al seu 
annex, ja que diu que “a los efectos 
de este reglamento, se aplicarán los 
conceptos recogidos en el anexo I del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial”.

S’ha d’entendre, doncs, que en aquesta 
LTCVMSV han d’aparèixer definits, 
per acció o omissió, les vies on no es 
considerarà “fet de la circulació” el 
transitar per elles.

L’annex d’aquesta Llei ens dóna les 
definicions següents:

“77. Vía urbana. Es toda vía pública 
situada dentro de poblado, excepto las 
travesías.

64. Poblado. Espacio que compren-
de edificios y en 
cuyas vías de 
entrada y de 
salida están 
colocadas, res-
pectivamente, 
l a s  seña le s 
de entrada a 
poblado y de 
salida de po-
blado.

65. Travesía. 
A los efectos 
de esta dis-
posición nor-
mativa, es el 

tramo de carretera que discurre por 
poblado. No tendrán la consideración de 
travesías aquellos tramos que dispongan 
de una alternativa viaria o variante a la 
cual tiene acceso”.

Tampoc en aquest cas es fa cap esment 
al fet que la via urbana estigui oberta 
o tancada.

El fet que al redactat d’aquest punt c) 
hi aparegui la paraula “tales” precedint 
les vies o terrenys on no s’aplica la 
LRCACVM, o sigui ports i aeroports, 
podria fer sospitar que existeixen 
altres terrenys o vies on tampoc s’hi 
aplicaria.

Malgrat tot, ja hem vist que en aquest 
annex hi apareix clarament definida la 
“via urbana” com a lloc on s’aplica la 
LRCACVM, sense que hi aparegui cap 
definició de port o aeroport, per la qual 
cosa, hem d’entendre que, per omissió, a 
cap d’aquests dos llocs s’hi aplica.

Dit això, queda clar que a una via 
urbana, oberta o tancada, se li aplica 
tant la LTCVMSV com la LRCACVM 
i, per tant, els vehicles que hi transitin 
han d’estar proveïts de la corresponent 
assegurança obligatòria, sigui quina 
sigui l’activitat que desenvolupin, tenint 
plena vigència la cobertura que aquesta 
assegurança atorga durant tota la du-
rada d’aquesta activitat.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances.

Assessor tècnic del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Girona
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Comissió d’Afiliació
RESUM D’ALTES I BAIXES DE L’1 DE 
GENER AL 31 DE MARÇ DE 2009

CENS A 31 DE DESEMBRE DE 2008 ...........391
ALTES
Agent d’assegurances exclusiu   
Eva Aluart Vila, de Vidreres / Daniel Navarro 
i Turbau, de Girona / Montserrat Parramon 
Burch, de Salt / Santiago Purtí Calafell, de 
Sant Vicenç de Castellet / Anna Ruiz Raya, de 
Sant Antoni de Calonge
No exercent  
Georgina Casagran Galí, de Girona / Alfred 
Fàbrega Rodríguez, de Girona 
2n representat corredoria d’assegurances  
Jaume Vàsquez Franch, de Girona (Corredoria 
d’Assegurances Vàsquez, SL) / Sílvia Vega 
Naranjo, de Palamós (Antoni Vega, SL)
Corredoria d’assegurances   
Pere Oses Sala, de Prats de Lluçanès (COB 
Assessors, SL)

Amb aquest butlletí encetem una nova 
vessant de qüestions de llengua. Comen-
tarem alguns dels dubtes més freqüents 
amb locucions, fraseologia, ús d’alguns 
verbs, etc. que us podeu trobar a l’hora 
de redactar un text i veurem com els 
podem resoldre. (Marcarem amb asterisc 
les formes que no són correctes.)

a l’actualitat* / en l’actualitat

En l’actualitat, que equival a l’adverbi ac-
tualment. També es pot usar ara o avui.

Actualment / En l’actualitat es parla 
molt de la crisi.

a l’espera de* / esperant

Quan es redacta una carta, de vegades 
s’utilitza en el comiat la locució a l’espe-
ra de*, que no és correcta, i que hauríem 
de substituir per esperant, en espera de, 
mentre esperem.

Esperant / En espera de / Mentre esperem 
la seva resposta, el saludem atentament.

a mitjans de* / a mitjan

L’expressió que hem d’utilitzar quan 
volem indicar cap a la meitat d’un espai 
de temps és a mitjan. 

A mitjan 2008 es va celebrar la Setmana 
Mundial del Mediador d’Assegurances.

a no ser que* / tret que

Per evitar l’ús d’aquesta locució incor-
recta, a no ser que*, podem escriure, a 
més de tret que, les formes llevat que, si 
no és que, exceptuant que.  

La 14a edició del Curs superior d’asse-
gurances es farà a la seu del Col·legi, 
tret que el nombre d’inscrits no superi 
el mínim exigit.    

El servei de traducció automàtica de Go-
ogle ha afegit recentment el català a les 
40 llengües que ja hi havia disponibles. 
Aquest servei, que permet traduir parau-
les, textos i pàgines web, obre la porta 
a la traducció al moment de continguts 
en/a llengües que fins ara no estaven al 
nostre abast. Fa possible, per posar un 
exemple, consultar en la nostra llengua, 
mitjançant la traducció dels seus webs, 
portals de mitjans de comunicació russos, 
japonesos o àrabs. S’hi pot accedir des de 
l’adreça www.translate.google.cat.

Com passa amb la majoria d’eines basa-
des en l’automatització, la qualitat de les 
traduccions és sovint millorable i, si cal 

Qüestions de llengua

Recursos

Operador bancassegurances vinculat  
Sílvia Collell i Tarrés, de Girona (Caixa de 
Girona Mediació Operador de banca-seguros 
vinculado, SA)

TOTAL ALTES ..........................................11

BAIXES
Cessament activitat  
José Camero Espinosa, de Blanes (Gabinet 
Tècnic d’Administració Empresarial Camero-                                                        
Castiblanque, SL)

No exercent 
Ramon Darnaculleta Llagostera, de la Bisbal 
d’Empordà / Josep Parramon Maurici, de Salt  
/ Lluís Villa May, de Blanes

Voluntària  
Principi Hereu Xifra, d’Anglès / Joan Ramon 
Font Parella, de Benicarló / Emili Bota Solà, de 
Caldes de Malavella (E.BO.SO., SL) / Angelina 
Ribot Peralta, de Calonge

utilitzar-les més enllà de la comprensió en 
textos mínimament formals, requereixen 
sempre una revisió posterior. Però pre-
cisament en aquest punt Google també 
es distingeix d’altres traductors perquè 
permet que els usuaris notifiquin errors i 
suggereixin traduccions més encertades 
per millorar constantment l’eina. 

Per aquests motius la Generalitat va 
atorgar a Google, el mes d’octubre 
passat, un dels Premis Nacionals de Co-
municació, el Premi Nacional d’Internet. 
El jurat va valorar en conjunt l’aposta de 
Google pel multilingüisme com a element 
competitiu: a part de la incorporació 
del català al traductor, la seva inclusió 
també en altres productes, com Gmail, 
Blogger, Google Maps...; la utilització 
del domini .cat en aquells serveis que 
tenen un domini diferent al .com; i la 
digitalització que està duent a terme 
de 380.000 llibres de cinc importants 
biblioteques patrimonials catalanes, amb 
la Biblioteca de Catalunya al capdavant, 
i 2.000 més del fons de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, que es podran consultar 
mitjançant aquest popular cercador. 

Antoni Naranjo Tejada, de Figueres / Joan 
Corominas Dardé, de Sant Feliu de Guíxols 
/ Ferran Ruiz Rodríguez, de Girona / Miquel 
Guardiola Noguer, de Girona

2n representant de corredoria d’assegurances   
Josep M. Serra Farró, de Girona (Valvi Asse-
gur Corredoria d’Assegurances, SA) / Carles 
Teixidor Batlle, de Girona (Godoy i Associats 
Corredoria d’Assegurances, SL)

Operador bancassegurances vinculat   
M. Assumpció Lleonsí Cullell, de Girona (Caixa 
de Girona Mediació Operador de banca-seguros 
vinculado, SA)

Jubilació 
Enric Aluart Montaña, de Blanes / Robert 
Corominas Sayols, de Llagostera / Joan Miquel 
Ruiz Ortiz, de Sant Antoni de Calonge / Josep 
M. Taberner Guix, de Santa Coloma de Farners 
(Farnesauto, SL)

TOTAL BAIXES .......................................19
CENS A 31 DE MARÇ
DE 2009 .................................................383




