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És ben cert que hi ha fenòmens 
en el món de la comunicació i de 
la imatge que a aquells que som 
profans en la matèria no deixen de 
sorprendre’ns. I potser no hauria 
de posar-ho en plural, tota vegada 
que –ara per ara- a qui em sorprèn 
és a mi tot sol, excepte que un cop 
llegit el que segueix també us poseu 
del meu costat.

Vull referir-me al nou logo que 
s’està implementant arreu de 
l’Estat espanyol, com  a imatge 
del nostre Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Segu-
ros de España i que la majoria de 
Col·legis de Mediadors de l’Estat 
també han fet seu.

Recordo que fa anys -i en més d’una 
ocasió- s’havia plantejat aquest 
tema en algun “pleno” del Consejo 
General. Es presentaven diferents 
projectes, es discutia sobre l’ opor-
tunitat del moment, sobre les for-
mes, sobre els colors, els significats 
i un etcètera tan llarg i sinuós que 
sempre s’acabava desant el tema en 
el profund calaix de les memòries 
oblidades. Al cap d’uns anys, algun 
Col·legi  reprenia el tema i tornava 
a la càrrega amb noves propostes 
que, per més innovadores i atrac-
tives que fossin, feien la mateixa fi 
que les seves predecessores.

Però de cop i volta es presenta un 
nou disseny que, sense cap mena 

d’oposició, ni tan sols de comentari 
per part de ningú, va ser aprovat 
per unanimitat, per aclamació.

No sé si és la firma del seu creador 
el que li ha donat categoria de dog-
ma de fe, però el cert és que Bassat 
Ogilvy & Mather ha fet diana i el 
quadrat amb la rodoneta al mig 
s’ha establert arreu de la geografia 
espanyola com les oliveres, el blat o 
els gira-sols quan n’és el temps.

D’entrada, però, ja va sortir algú 
dient-nos que una associació eu-
ropea vinculada a l’activitat as-
seguradora utilitzava una marca 
corporativa molt semblant i se’l va 
titllar de depredador. Darrerament, 
però, algú ens ha fet saber –i ens ha 
mostrat- que un restaurant japonès 
de Marbella té com a seva justa-
ment la mateixa imatge. Seran 
casualitats de la vida, però és que 
la vida és així de casual. I no sé si 
coneixerem més casos semblants.

No diré pas que el nostre és una 
còpia de cap altre. Bassat i els seus 
socis tenen massa categoria com 
per caure en un forat tan petit, però 
potser hem actuat amb excessiva 
lleugeresa a fer les aplicacions 
corresponents de la nova imatge, 
sense deixar-nos el marge de temps 
prudent suficient per adonar-nos 
del que ara ens adonem.

És obvi que ens calia una imatge 
moderna i adient als temps actuals 
i que l’emblema de la professió 
(aquell del casc i el llorer) quedés 
en un segon pla. I és per això que 
me’n felicito, de la mateixa manera 
que em consta que se’n feliciten els 
que en reiterades ocasions ja ho 
havien proposat sense èxit.

Ara ja ho hem canviat tot: la web, 
el paper de carta, els sobres, les 
carpetes, els dossiers, fins i tot els 
pins. Esperem no descobrir més 
dissenys tan semblants al nostre.

El Col·legi de Girona va ser pio-
ner a l’Estat espanyol en crear 
una imatge pròpia i prou criticats 
vàrem ser, malgrat mantenir ben 
viu i visible l’emblema de la profes-
sió. Ara, però, sembla que els temps 
bufen del costat de la modernitat i 
tothom ha posat proa a aquest vent, 
segurament sense la més mínima 
prudència de sotmetre als seus 
col·legiats respectius aquest canvi 
de “look”. 

Ara es comença a sentir el rum-
rum d’una possible campanya 
d’imatge d’àmbit estatal de la mà 
i del cervell dels mateixos creadors. 
Només em demano a mi mateix -i 
a la resta de companys presidents- 
que entre tots tinguem el seny 
suficient per aturar l’eixelebrada 
rauxa que massa sovint generen 
aquestes presentacions i que, abans 
d’aprovar-la si és que cal aprovar-
la, ens la mirem bé un munt vega-
des, no sigui que algú ens l’estigui 
copiant mentre nosaltres l’estiguem 
dissenyant.

Del cost ja en parlarem una altra 
estona.

I com que una cosa no treu l’altra, 
no voldria pas acabar aquesta Pla-
na Dos estiuenca sense reconèixer 
la tasca ja feta pel president Josep 
Maria Campabadal al capdavant 
del Consejo General. El gener us 
palesava les meves esperances en 
la seva persona per ocupar aquest 
càrrec i sis mesos després us puc 
afirmar que està complint amb 
les expectatives generades. Es 
noten aires nous al Consejo i crec 
que ens poden portar a bon port. I 
parlant d’aires i de ports, em ve a 
la memòria aquell “Viatge a Ítaca” 
de Lluís Llach: Bon viatge per als 
guerrers si al seu poble són fidels.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Teniu a les mans la versió més estiuenca del nostre But-
lletí, però no per això l’hem fet amb menys estimació 
i dedicació.

Com sempre, voldríem destacar-vos-en els trets més 
significatius de tot el que hi trobareu.

Volem encapçalar aquesta llista amb la Firma Convi-
dada. Fa uns mesos, una delegació del nostre Col·legi 
va tenir l’oportunitat de visitar la Fundació Integralia 
amb un guia excepcional com és el seu sotsdirector, 
en Javier de Oña. Vàrem descobrir tot allò que fa i tot 
allò que representa aquesta fundació de DKV i li vàrem 
demanar que ens ho expliqués.

Ja vàreu poder veure la campanya d’imatge d’aquest 
any a la premsa gironina. En aquest número de la nos-
tra revista col·legial us n’expliquem els detalls.

I tota vegada que en el decurs de la pròxima edició de 
la Setmana Mundial de l’octubre vinent s’ha de donar 
a conèixer el guanyador del Premi Sol 2009, per anar 
fent boca ja us en comuniquem les finalistes.

I un esment també especial pel que ja us heu trobat a 
la portada: l’edició, per part del CECAS, del llibre Se 
vende mercado asegurador, del nostre company Dany 
Hernández. Aquest treball va ser la seva tesina de final 
del Curs Superior d’Assegurances realitzat en el nos-
tre Col·legi, i degut a la seva rellevància el CECAS ha 
cregut oportuna la seva edició i enviament a tots els 
col·legiats de l’Estat, a més d’entitats asseguradores i 
institucions del sector.

Que fruïu de la lectura de tot plegat i que gaudiu d’un 
bon estiu!

Núm. 106
abril, maig, juny 2009

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

 10 Activitats de formació

 10 Diccionari
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 15 Assegurem-nos-en

perquè 
defensen els 
interessos dels 
seus clients

perquè són 
accessibles1

2

Col·legi de Mediadors
Campanya d'anuncis 2009
Anunci El Punt
6 x 3 mòduls (250 x 118,57 mm)

3
4

5

perquè 
garanteixen 
un tracte 
personal

perquè són 
professionals 
de les assegurances

perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

Els col·legiats són la garantia
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Campanya de publicitat

Tal com es va informar oportunament 
mitjançant circular, aquest mes de 
maig el nostre Col·legi ha dut a terme 
una nova campanya de publicitat.

Aquesta campanya de publicitat a la 
premsa gironina ha estat de conti-
nuïtat i ha cercat un objectiu concret: 
reforçar els valors del Col·legi i dels 
seus col·legiats. 

S’ha estructurat sobre dos eixos:

a) Reforçar els valors del Col·legi

1. Insistir en el prestigi de les mar-
ques “Ad’a” i “Cd’a” com a sím-
bols de garantia professional dels 
col·legiats.

Seminari (abril)

El passat mes de desembre es va 
aprovar el Reglament que desenvolu-
pa la Llei 26/2007 de Responsabili-
tat Mediambiental, motivada per la 
transposició a la legislació espanyola 
de la Directiva Europea 2004/35/
CE. Això implica que les empreses 
europees s’enfronten a una legislació 
molt exigent, orientada a què adoptin 
mesures per prevenir i evitar efectes 
no desitjats sobre el medi ambient, 
i en el cas que es produeixin, siguin 
aquestes empreses causants les que 
assumeixin els costos econòmics per 
resoldre’ls.

Aquesta llei introdueix algunes 
novetats molt importants com per 
exemple un règim de responsabilitat 

Aspecte general del seminari sobre RC mediambiental 

2. Reforçar la garantia que dóna el 
fet de ser col·legiat. Publicació de 
la relació de tots els professionals 
col·legiats i la seva ubicació al terri-
tori.
  
b) Destacar els 5 valors de la profes-
sionalitat dels mediadors col·legiats

1. Accessibilitat
2. Defensa dels interessos
3. Tracte personal
4. Professionals de les assegurances
5. Respostes

Els dos objectius bàsics han estat, 
doncs, prestigiar el Col·legi i els seus 
col·legiats, i insistir en els 5 trets 
diferenciadors de la professionalitat 
dels col·legiats.

Els col·legiats 
són la garantia

AQUESTS SÓN ELS 
SÍMBOLS QUE IDENTIFIQUEN 
ELS COL·LEGIATS
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accessibles

perquè defensen 
els interessos dels 
seus clients

2perquè són 
accessibles

1 3 perquè 
garanteixen un 
tracte personal

4 perquè són 
professionals de 
les assegurances

5 perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

> Perquè ens vénen a veure 
o ens telefonen i els atenem 
al moment.

> Perquè per contractar una
assegurança o fer una consulta, 
els nostres clients ens tenen 
a l'abast.

Els col·legiats 
són la garantia

AQUESTS SÓN ELS 
SÍMBOLS QUE IDENTIFIQUEN 
ELS COL·LEGIATS
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defensem

perquè defensen 
els interessos dels 
seus clients

2perquè són 
accessibles

1 3 perquè 
garanteixen un 
tracte personal

4 perquè són 
professionals de 
les assegurances

5 perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

> Perquè tramitem els sinistres des de 
la seva declaració fins al cobrament 
de la indemnització.

> Perquè t'expliquem la lletra petita 
amb transparència.

Els col·legiats 
són la garantia

AQUESTS SÓN ELS 
SÍMBOLS QUE IDENTIFIQUEN 
ELS COL·LEGIATS
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garantia

perquè defensen 
els interessos dels 
seus clients

2perquè són 
accessibles

1 3 perquè 
garanteixen un 
tracte personal

4 perquè són 
professionals de 
les assegurances

5 perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

> Perquè coneixem els noms i els 
cognoms dels nostres clients i ells 

ens coneixen a nosaltres.

> Perquè fugim dels sistemes impersonals 
de contractació d'assegurances 

per telèfon.

Els col·legiats 
són la garantia

AQUESTS SÓN ELS 
SÍMBOLS QUE IDENTIFIQUEN 
ELS COL·LEGIATS
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> Perquè ens reciclem
i ens posem al dia en

qüestions professionals.

> Perquè tenim una formació 
específica que ens permet donar 
resposta a totes les necessitats 

dels nostres clients. professionals

perquè defensen 
els interessos dels 
seus clients

2perquè són 
accessibles

1 3 perquè 
garanteixen un 
tracte personal

4 perquè són 
professionals de 
les assegurances

5 perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

Els col·legiats 
són la garantia

AQUESTS SÓN ELS 
SÍMBOLS QUE IDENTIFIQUEN 
ELS COL·LEGIATS
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resposta

perquè defensen 
els interessos dels 
seus clients

2perquè són 
accessibles

1 3 perquè 
garanteixen un 
tracte personal

4 perquè són 
professionals de 
les assegurances

5 perquè donen 
una resposta 
ràpida i concreta

> Perquè oferim la solució amb 
les cobertures més adequades 
a cada demanda.

> Perquè estudiem les necessitats 
particulars de cada client.
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Mesa de ponents

objectiva, sense que sigui necessari 
dol, culpa o negligència exigible res-
pecte a algunes empreses a les que 
se’ls exigeix disposar d’un sistema 
de garanties financeres per poder fer 
front a les possibles responsabilitats 
mediambientals inherents a llur ac-
tivitat. Aquestes garanties financeres 
obligatòries poden ser cobertes mit-
jançant una assegurança de respon-
sabilitat civil mediambiental.

Catalunya és la comunitat de l’Estat 
que més costos haurà d’assumir en 
aquest sentit atès que compta amb 
gairebé 1.200 empreses que estan 
obligades a disposar d’aquesta ga-
rantia financera.

Indústries agràries, alimentàries, 
químiques, ramaderes, ceràmiques, 
papereres tèxtils, de la carn, lleteres, 

transportistes, escorxadors, aboca-
dors, etc. són alguns dels sectors que 
poden trobar-se afectats.

És en aquest sentit, i amb la finalitat 
de donar una informació completa 
als col·legiats, que el nostre Col·legi 
va organitzar, el 20 d’abril, un 
seminari que amb el títol “La Llei 
de responsabilitat mediambiental” 
tractà aquesta qüestió. Després d’una 
introducció al tema, a càrrec del 
responsable de formació, Abraham 
Simon, es varen desenvolupar dues 
ponències.

En la primera, Lluís Martí, advocat 
i associat de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, abordà els aspectes jurídics 
de la nova regulació de responsabili-
tat mediambiental, dedicant especial 

interès al nou règim de les empreses 
en aquesta matèria. A la segona 
ponència, Oscar Estrada, gerent de 
l’Àrea de Medi Ambient d’ITSEMAP, 
va tractar de la gerència de riscos 
ambientals i de la transferència del 
risc ambiental.

La jornada va cloure’s amb un 
col·loqui i les conclusions.
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Curs (maig)

Conferència (juny)

Aquest hivern, una fortíssima lle-
vantada va castigar molt durament 
les nostres costes. Vaixells, ports, 
espigons, confraries, passeigs i altres 
construccions costaneres van des-

El nostre Col·legi, com a secció delega-
da del CECAS,  el 7 de maig proppas-
sat va organitzar el curs monogràfic 
“Fidelització en temps de crisi”, 
adreçat a mediadors d’assegurances 
i els seus treballadors.

Aquest curs, emmarcat en el conveni 
CECAS-Liberty Seguros, fou impartit 
per Félix Mayo de Dextra Consulto-
res, essent els seus objectius l’anàlisi 
de les variables que condicionen la 
fidelització i retenció dels clients, 
conèixer i comprendre el punt de vista 
del client, i la planificació d’accions 
comercials i de màrqueting que in-
crementin les taxes de fidelització en 
temps de crisi.

Aspecte parcial de l’aula durant el curs de fidelització en temps de crisi

Conferència sobre riscos extraordinaris

aparèixer sota onades de fins a 6 
metres d’alçada. Poques setmanes 
després, vents devastadors de fins 
a 165 Km/h van ser considerats 
pel Consorcio de Compensación de 

Seguros com a “tempesta ciclònica 
atípica”, a efectes asseguradors, a 
gairebé trenta municipis de les nostres 
comarques.
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Premi Sol 2009
Com ja coneixeu, l’any 1990 el nostre 
Col·legi va instaurar el PREMI SOL. 

Aquest premi es concedeix a l’entitat, 
organisme o institució del sector 
assegurador nacional o internacional 
que s’hagi destacat per  la seva  tasca 
d’enfortiment i defensa de la figura 
del mediador col·legiat i en les seves 
relacions amb el nostre Col·legi.

Fins al moment han estat guanyadors 
del Premi Sol: CRESA (1990), CAP-
ARAG  (1991), CHASYR (1992), 
LA SUIZA (1993), WINTERTHUR  
(1994),  FIATC (1995 i 2003), GENE-

Srs. Izuzquiza, Godoy, Casagran i Simon, instants abans de la conferència 

Finalistes Premi Sol 2009

Com és tradicional, el nostre Col·legi 
va celebrar la Festa Patronal en honor 
de la Mare  de Déu del Perpetu Socors 
que enguany va tenir lloc a Llofriu el 
26 de juny. 

Al pròxim número de la nostra re-
vista hi trobareu tota la informació 
d’aquesta celebració.

Festa patronal

RALI (1996), PLUS ULTRA (1997), 
VITALICIO (1998), SABADELL 
GRUP ASSEGURADOR (1999 i 
2001), SWISS LIFE (2002), AGRU-
PACIÓN DEL CONVENIO RC DE 
CORREDORES A.I.E. (2004), CE-
CAS (2005), CONSORCIO DE COM-
PENSACIÓN DE SEGUROS (2006),  
DKV (2007), i REALE (2008) . L’any 
2000 fou declarat desert.

Complint el que s’assenyala a les bases 
del Premi, concretament a la  tercera, 
publiquem el nom dels finalistes que 
optaran al PREMI SOL 2009.

Aquests  són: Asociación de Peritos 
de Seguros y Comisarios de Averías 
(APCAS), ASEFA, AVIVA, Consorcio 
de Compensación de Seguros (CCS), 
FUNDACIÓN MAPFRE, MÚTUA DE 
PROPIETARIS, i REALE.

El lliurament tindrà lloc el pròxim 22 
d’octubre, durant l’acte institucional 
de la 35a Setmana Mundial del Me-
diador d’Assegurances.

La comissió de formació i reciclatge 
professional del nostre Col·legi va 
considerar interessant conèixer de 
primera mà què han significat aquests 
fenòmens des de l’àmbit assegurador 
del Consorcio, i en aquest sentit va 
comptar amb un del seus màxims 
experts i responsables.  Així doncs, 
amb la presència com a ponent del 
director d’Operacions del Consorcio 
de Compensación de Seguros, Ale-
jandro Izuzquiza, el passat 18 de juny 
va tenir lloc a la nostra seu col·legial 
una interessant conferència sobre 
les recents sinistralitats de riscos 
extraordinaris.

Aquesta conferència, que va comptar 
amb un animat col·loqui, tanca el 
cicle d’actes de formació i reciclatge 
d’aquest primer semestre.
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Com va començar?
Amb la compra de la companyia per 
part de la multinacional alemanya 
Deutsche Krankenversicherung AG i 
l’arribada del Dr. Josep Santacreu i 
Bonjoch, molt pròxim per trajectòria 
professional i personal als projectes 
socials, com a conseller delegat, DKV 
Seguros va començar a practicar una 
filosofia de responsabilitat empresa-
rial que amb els anys li ha aportat 
una gran reputació en el món corpo-
ratiu, reconeixements i satisfacció 
entre les persones que hi participen 
diàriament. 

En aquest sentit, la companyia va 
decidir cercar fórmules per facilitar 
la integració laboral i social del 

col·lectiu de persones amb discapaci-
tats físiques. Per què les persones amb 
discapacitat? Per què els va interessar 
aquest vessant? Perquè amb la feina 
s’aconsegueix formar part activa de la 
societat i es redueixen les diferències, 
cosa que a les persones amb discapa-
citat encara els resulta difícil. A més, 
la integració d’aquest col·lectiu no és 
fàcil perquè als problemes psicològics 
que han i hem de superar les persones 
amb algun tipus de discapacitat física 
o intel·lectual, cal afegir-hi les barre-
res socials i laborals, sovint molt més 
difícils d’afrontar. 

En l’intens recorregut que duen a 
terme per materialitzar la fundació, 
disposen de l’ajuda d’organitzacions 
no governamentals i associacions 
(per exemple, Fundació MIFAS) 
que els aporten coneixement de les 
necessitats i característiques d’aquest 
col·lectiu. Gràcies a la col·laboració 
amb moltes associacions es van po-
der posar en contacte amb persones 
amb discapacitats físiques greus, 
com lesions medul·lars, paraplegies, 
tetraplegies, i altres amb malalties 
degeneratives, tipus esclerosi múlti-
ple o diabetis crònica, disposades a 
treballar amb nosaltres.

Jo m’incorporo al primer equip de for-
mació el novembre de 1999. Alesho-
res, som 13 persones que comencem 
a conèixer a poc a poc els productes 
de la companyia, que sabem molt bé 
què fem i sobretot què farem, ja que 
per a gairebé tots és la primera feina 
de la nostra nova vida.

Així va néixer el Centre d’Atenció 
Telefònica, operatiu des del febrer de 
l’any 2000 al Prat de Llobregat (Bar-
celona), dirigit per Cristina González, 
que va ser el primer contact center 
europeu atès exclusivament per per-
sones amb discapacitat que prestava 
servei a DKV Seguros.
Vam començar a treballar de te-

leoperadors. Aquesta etapa va ser 
molt intensa perquè, com que tots 
érem nous, teníem una por (o pànic, 
podríem dir) que ens feia estar molt 
units i ajudar-nos els uns als altres 
per completar-nos.

Què fem?
DKV Seguros és des d’aleshores el 
client principal del contact center, 
però amb el temps altres organit-
zacions han confiat en els nostres 
serveis. D’aquesta manera, Integralia 
s’ha especialitzat en el sector salut i 
presta els seus serveis a:

Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, Insti-
tut Català de Retina, Novartis Farma, 
Unilever Best Food, Intermón Oxfam, 
Hospital General de Vic, American 
Express, Animalia Asistencia, Cla-
riant Ibérica, Ferrero Ibérica, FOXY, 
Hospital La Paz, Hospital de Dénia. 

Avui formem part de la fundació 166 
persones, totes amb discapacitat, i 
més de 45 persones han passat per 
Integralia i ara estan treballant a 
l’empresa ordinària. Aquesta elevada 
xifra ha convertit DKV Seguros en 
la companyia amb major quota de 
persones amb discapacitat integrades 
a la plantilla (gairebé el 16%) i és, se-
gons la Fundació Empresa i Societat, 
la companyia asseguradora més ben 
percebuda per la seva acció social. 

La nostra missió és la inserció laboral 
i social de persones amb discapacitat 
dotant-les d’experiència i formació 
professional per poder accedir al 
món laboral. 

Ara que parlem de persones, una de 
les meves millors etapes va ser la de 
responsable en la formació de les per-
sones, veure les persones quan arriben 
a Integralia, insegures, amb por, sen-
se confiança en les seves possibilitats, 
a vegades fins i tot donant més valor 

UN PROJECTE, UNA REALITAT

Javier de Oña  
Sotsdirector de la Fundació Integralia

Quan em van plantejar participar en 
la revista vaig pensar, i ara que escric 
penso, on m’he ficat?, i després d’unes 
quantes setmanes donant-hi voltes, va 
arribar la inspiració, què fa que cada 
matí ens llevem?... LA IL·LUSIÓ; ales-
hores vaig pensar, explicaré la il·lusió, 
el projecte d’algú, de molta gent, que 
un dia es converteix en realitat. 
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«Què fa que cada 
matí ens llevem?... 

La Il·lusió»a la seva discapacitat que a la seva 
capacitat, i experimentar el canvi que 
suposa quan veuen que poden fer la 
feina, que no tenen limitacions i veure 
recuperar la confiança en les seves 
possibilitats i habilitats.

Els resultats ens acompanyen: el 
centre ha demostrat que els elevats 
estàndards de qualitat no estan bara-
llats amb els fins socials i assoleix un 
nivell d’efectivitat del 90% i un temps 
mitjà d’espera inferior a 30 segons. 
Amb el temps, i esperonats per aquest 
èxit al Prat de Llobregat, decidim 
crear altres centres d’ocupació simi-
lars en diferents punts de la geografia 
espanyola.

El 2006, desembarquem (capita-
nejats, com sempre, per Cristina 
González) a Madrid, a la planta baixa 
de les oficines de Grup ERGO, al 
carrer Concha Espina. Amb un equip 
actualment compost per quinze per-
sones amb discapacitat i la mateixa 
filosofia amb què vam començar a 
Barcelona, gestionem des d’aquest 
centre especial d’ocupació el servei 
telefònic de cites i informació al 
pacient de l’Hospital La Paz i l’àrea 
5 de Salut de Madrid, a més dels 
centres de salut i especialització que 
hi estan adscrits. 

Però la nostra tasca a Madrid va 
molt més enllà de l’àmbit laboral. 
Des de fa uns quants mesos, per 
exemple, desenvolupem un projecte 
de teletreball per a persones amb 
gran discapacitat juntament amb el 
Reial Patronat sobre Discapacitat i 
el Centre de Recuperació de Minus-
vàlids. Aquest projecte va destinat 
a persones amb greus dificultats de 
mobilitat, permetent-los treballar 
sense desplaçaments.

El nostre següent repte va ser la 
posada en marxa d’un nou projec-
te: un Centre Especial d’Ocupació. 
Aquesta iniciativa la vam materia-
litzar a la tardor del 2008 a Jerez 
de la Frontera (Cadis) en forma 
de centre de formació ocupacional 
amb l’objectiu de formar cada any 
30 alumnes, dels quals un mínim 
del 60% s’incorporaran al centre 
d’atenció telefònica de la Fundació i 
la resta s’integraran en altres empre-
ses de la zona. Aquest és un projecte 
en el qual hem posat especial il·lusió 
i tenacitat, ja que l’hem ubicat en una 
zona on la inserció laboral i social de 
les persones és molt més complicada 
que a les grans ciutats, on poden 
trobar més suport d’organitzacions 
i institucions.

Finalment, Integralia dóna servei de 
contact center del nou Hospital de 
Dénia, inaugurat a l’inici del 2009 
amb 16 persones amb discapacitat. 
La nostra intenció, en aquest cas, 
va ser trobar candidats residents a 
la comarca de la Marina Alta, on 
s’ubica el centre hospitalari, així 
com també es va valorar de manera 
especial aquelles persones amb grans 
dificultats per trobar una feina. 

No tot és treballar 
Tampoc no ens oblidem del temps 
d’oci i planifiquem altres activitats 
destinades al temps lliure. En aquest 
sentit, hem organitzat cursos d’esquí 
adaptat, submarinisme, vela adapta-
da, diferents activitats al cap de l’any 
que permeten reforçar la implicació 
de les persones que formem part 
d’Integralia.

I fins aquí hem arribat, el 2010 
celebrarem els nostres primers 10 
anys, amb la feina d’algú, de pocs, de 
molts, de tots i sobretot sense perdre 
el que fa que cada dia, cada matí, 
cadascú de nosaltres ens llevem: LA 
IL·LUSIÓ.
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Activitats

Formació i reciclatge 
ProFeSSioNal 

SETEMBRE 2009   

Dijous 24.  Conferència col·loqui so-
bre “Solvència II” (títol pendent de 
confirmació). Girona.  

OCTUBRE 2009 

Dimarts 20. Taula rodona sobre 
“Incidència de la crisi en el sector 
assegurador”. Girona.  

NOVEMBRE 2009 

Dilluns 16. . Tema pendent de deter-
minar. 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 

TALLAFOC
CORTAFUEGOS.
Via oberta, en els boscos, sense arbres, 
amb prou amplada perquè les flames no 
atenyin els arbres o la bosquina de l’altre 
costat.

TALLAFOC
CORTAFUEGOS.
Element constructiu que impedeix el pas 
de les flames i la comunicació d’un incendi 
a altres edificis. Sol exigir-se que sigui de 
materials incombustibles i de gruix sufi-
cient, i sobresortint almenys mig metre per 
damunt del vèrtex de la teulada.

TARIFA
TARIFA.
Complex de taxes, instruccions, normes 
i índexs presentat en forma de quadres 
o taules, fullets i llibres complets (en el 
ram d’incendis) en els quals s’assenyalen 
els tipus de prima, les condicions i les 
circumstàncies per a llur aplicació.

Diccionari

reassegurances i altres persones que 
participin directament en la mediació 
de les assegurances i reassegurances 
privades.

cUrSoS 

OCTUBRE 2009  

Dilluns 5. Inici Curs Superior 
d’Assegurances 2009-2010 (Curs 
de formació en matèries financeres i 
d’assegurances privades – Certificat 
Grup A). Girona.

Aquest curs és vàlid per a l’obtenció 
del certificat acreditatiu d’estar en 
possessió dels coneixements i aptituds 
necessaris per exercir l’activitat de 
mediació d’assegurances i de reasse-
gurances privades exigit a les perso-
nes a què es refereix l’article 39.1 de 
la Llei 26/2006, enquadrades en el 
Grup A, a què es refereix l’apartat 2 
lletra a) 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 mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament 
en la mediació de les assegurances i 
reassegurances privades.

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.
 

TAULA
TABLA.
Llista sistemàtica de coeficients o de 
resultats, sovint presentats en forma de 
quadres per facilitar-ne l’aplicació.

TAULA DE MORTALITAT
TABLA DE MORTALIDAD.
Taula numèrica que indica els coeficients 
de la mortalitat probable, calculats sobre 
dades estadístiques.

TAULA DE PLENS
TABLA DE PLENOS.
Detall dels plens ordenats segons els 
rams i les classes de riscs i d’objectes 
assegurats.

TAXA
TASA.
Preu, import, mesura o percentatge en què 
hom ha fixat algun servei, alguna cosa.

TAXACIÓ
TASACIÓN.
Acció de taxar.

TAXACIÓ
TASACIÓN.
Acció o document en què és expressada la 
taxació, signada pels perits i taxadors que 
hi han intervingut.

TAXADOR-A
TASADOR.
Persona amb titulació i coneixements que 
es dedica a fer taxacions.

(DICCIONARI D’ASSEGURANCES.
Osvald Cardona.1987)
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SE VENDE MERCADO ASEGURADOR. RAZÓN: LEY 26/2006 

Dany Hernández Segura

Una dita catalana utilitzada popular-
ment diu: ”dient les veritats es perden 
les amistats”. Aplicada en aquest llibre 
que presentem avui podríem dir que no 
és del tot certa, fóra millor dir  “dient 
les veritats es perden algunes amistats 
i se’n guanyen moltes d’altres”. Ben 
segur que el contingut d’aquest llibre 
agradarà a moltíssims lectors prin-
cipalment relacionats amb la nostra 
professió i no agradarà a un sector 
que tots coneixem com a distribució 
“poc professional” pel fet de vendre el 
producte assegurador més amb criteris 
financers que amb criteris de protecció 
del patrimoni i/o previsions socials.

formació sobre Seguretat Vial per 
a l’obtenció del permís de conduir a 
qualsevol centre sense unes exigències 
prèvies de material ni de formació per 
als qui imparteixen les classes. Veurem 
com evoluciona la legislació amb altres 
professions. 

Per altra banda cal parlar de l’autor del 
llibre. En Dany va ser un destacat alum-
ne del Curs Superior d’Assegurances 
impartit en les aules del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona. 
Va ser un alumne que es va agafar el 
curs molt seriosament per tal assolir 
uns coneixements que el permetessin 
aprendre i afrontar el món de la me-
diació amb solidesa i seguretat. Per 
al Col·legi de Girona és un orgull tenir 
persones que vulguin compartir els seus 
coneixements i experiències amb tot el 
col·lectiu, puix sempre hem cregut que 
la Mediació d’Assegurances creix amb 
dignitat i respecte si estem units per 
fer front a l’intrusisme i a la falta de 
professionalitat que ens envolta. 

Edita: Centro de Estudios del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores 
de Seguros (CECAS)
Dipòsit legal: B-9087-09
157 pàgines

Xavier Olcina Servole

Realment aquest llibre ataca amb 
encert, objectivitat i rigor la proble-
màtica de la mediació d’avui, princi-
palment des de l’aparició de la darrera 
llei sobre la mediació, l’any 2006. La 
legalització de diferents sistemes de 
comercialitzar l’assegurança ha obert  
les portes a molts interrogants sobre 
les diferents i divergents exigències es-
tablertes als  canals de distribució que 
contempla  aquesta llei. El llibre també 
s’endinsa en l’estudi de la transparèn-
cia, de la coacció, de la incongruència 
de l’anàlisi objectiva només exigida 
als corredors d’assegurança com si 
els consumidors no es mereixessin el 
mateix tracte independentment del 
canal de distribució. 

Recomanem que es llegeixi aquest llibre 
quan abans millor. El que més voldríem 
tots és que el que es diu en les seves lí-
nies perdés actualitat. Que la ingerència 
de canals no professionals a la nostra 
professió s’acabés d’una vegada per 
sempre. Que un dia la nostra opinió 
tingués un pes específic a l’hora de fer 
una Llei de Mediació.

Ignorem si les mesures de prevenció 
contra la crisi afectaran la Llei de 
Mediació actual. De moment ja hem 
vist com un sector que estava molt 
regulat que es el de les Autoescoles, 
s’està alliberant, en permetre donar 

Moments de l’edició del llibre (Barcelona, 6.3.2009)
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El 24 d’octubre de 2007 el BOE 
publicava la “LEY 26/2007, de 
Responsabilidad Medioambiental” 
i el 23 de desembre de 2008, es 
publicava el “REAL DECRETO 
2090 /2008, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioam-
biental”.

Al preàmbul de la Llei se’ns diu que 
“quienes incumplan la obligación de 
utilizar racionalmente los recursos 
naturales y la de conservar la natu-
raleza estarán obligados a reparar 
el daño causado”.

D’entrada, i així ho recull el mateix 
preàmbul, veiem que el que es vol 
és aplicar el principi de “qui conta-
mina paga”. Però darrere aquesta 
afirmació hi ha una consideració 
molt perversa: que el medi ambient 
es pot reparar.

Així ho continua afirmant aquest 
preàmbul, quan diu que “el conte-
nido de la obligación de reparación 
(o, en su caso, de prevención) que 
asume el operador responsable 
consiste en devolver los recursos 
naturales dañados a su estado 
original, sufragando el total de los 
costes a los que asciendan las co-
rrespondientes acciones preventivas 
o reparadoras”.

La Llei de Responsabilitat Civil Mediambiental

Es vol assimilar la biosfera a un 
objecte (un vehicle, un edifici, una 
màquina, etc.) que, quan es fa malbé 
per alguna causa, es pot tornar al 
seu estat anterior al dany. I això, 
amb el medi ambient, és totalment 
fals. Els danys es poden minimitzar, 
però mai reparar.

El legislador sembla adonar-se 
d’aquesta contradicció i afirma 
que “la dimensión reparadora del 
nuevo régimen de responsabilidad 
medioambiental no debe, en ningún 
caso, minusvalorar su dimensión 
preventiva, pues no hay mejor polí-
tica conservacionista que la política 
de prevención frente a los daños 
medioambientales”.

Però quan arribem a l’article 9è, 
comencem a veure què és el que 
realment vol el legislador, quan 
assenyala que “los operadores 
de las actividades económicas o 
profesionales incluidas en esta ley 
están obligados a adoptar y a eje-
cutar las medidas de prevención, de 
evitación y de reparación de daños 
medioambientales y a sufragar sus 
costes, cualquiera que sea su cuan-
tía, cuando resulten responsables de 
los mismos”.

Per entendre aquest article i, en 
definitiva, el veritable esperit de la 
Llei, ens hem de traslladar al 25 
d’abril de 1998 quan es produeix 
el trencament de la presa de con-
tenció de la bassa de decantament 
de la mina de pirita a Aznalcóllar 
(Sevilla), propietat de l’empresa 
Boliden-Apirsa.

Davant la negativa de l’empresa a 
reparar els danys, va caure sobre 
les Administracions Públiques el 
pes econòmic de la reparació. I 

aquest cost representà uns quants 
centenars de milions d’euros.

Així que l’Administració decidí que 
si tornava a passar un altre desastre 
trobaria qui es fes càrrec de les 
despeses de reparació.

Per això, l’article 19è de la Llei ens 
assenyala que:
“1. El operador de cualquiera de las 
actividades económicas o profesio-
nales enumeradas en el anexo III 
que cause daños medioambientales 
como consecuencia del desarrollo 
de tales actividades está obligado a 
ponerlo en conocimiento inmediato 
de la autoridad competente y a 
adoptar las medidas de reparación 
que procedan de conformidad con 
lo dispuesto en esta ley, aunque 
no haya incurrido en dolo, culpa o 
negligencia.
2. El operador de una actividad 
económica o profesional no enume-
rada en el anexo III que cause daños 
medioambientales como consecuen-
cia del desarrollo de tal actividad 
está obligado a ponerlo en conoci-
miento inmediato de la autoridad 
competente y a adoptar las medidas 
de evitación y, sólo cuando medie 
dolo, culpa o negligencia, a adoptar 
las medidas reparadoras”.

Ara bé, una cosa és assenyalar en 
una llei que algú adoptarà mesures 
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de reparació d’un dany i una altra 
molt diferent és que el causant ho 
faci o tingui diners per fer-ho. Per 
això, el punt 1 de l’article 24 de la 
Llei ens diu que “los operadores 
de las actividades incluidas en el 
anexo III deberán disponer de una 
garantía financiera que les permita 
hacer frente a la responsabilidad 
medioambiental inherente a la ac-
tividad o actividades que pretendan 
desarrollar”.

Per arribar a saber la quantitat 
d’aquesta caució, el Reglament 
d’aquesta Llei, en l’article 33, fixa 
la forma de quantificar-la a partir 
de l’anàlisi de riscos mediambien-
tals de l’activitat. Aquesta anàlisi 
podrà ser realitzada per l’operador 
o per un tercer contractat per aquest 
operador, seguint l’esquema esta-
blert per la norma UNE 150.008 o 
altres normes equivalents.

Ens ha sortit un parell de vegades 
l’Annex III de la Llei. Aquest Annex 
enumera les activitats econòmiques 
o professionals, encara que no exis-
teixi dol, culpa o negligència, a les 
que s’aplica aquesta Llei.

Aquestes activitats, són:
- L’explotació d’instal·lacions 

subjectes a l’autorització as-
senyalada a la “Ley 16/2002, 
de Prevención y Control Inte-
grados de la Contaminación” 
excepte les utilitzades per a la 
investigació, elaboració i prova 
de nous productes i processos.

- Les activitats de gestió de re-
sidus.

- L’explotació d’abocadors i la 
gestió posterior al seu tanca-
ment.

- Tots els abocaments en aigües 
interiors superficials, subterrà-
nies i mar territorial.

- La captació i embassament 
d’aigües subjectes a autoritza-
ció prèvia d’acord amb el “Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio”.

- La fabricació, utilització, em-

magatzemament, transforma-
ció, embotellat, alliberament al 
medi ambient i transport de:
a) Les substàncies perilloses 

definides a l’article 2.2 del 
“Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento 
sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas”.

b) Els preparats perillosos defi-
nits a l’article 2.2 del “Real 
Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasifi-
cación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos”.

c) Els productes fitosanitaris 
definits a l’article 2.1 del 
“Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el 
que se implanta el sistema 
armonizado comunitario de 
autorización para comer-
cializar y utilizar productos 
fitosanitarios”.

d) Els biocides definits a 
l’article 2.a) del “Real De-
creto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula 
el proceso de evaluación para 
el registro, autorización y co-
mercialización de biocidas”.

- El transport per carretera, fe-
rrocarril, vies fluvials, marítim 
o aeri de mercaderies perilloses 
o contaminants.

- L’explotació d’instal·lacions que 
requereixen una autorització 
conforme a la “Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Con-
taminación”.

- La utilització confinada, inclòs 
el transport, de microorganis-
mes modificats genèticament.

- Tot alliberament intencional 
en el medi ambient, transport i 
comercialització d’organismes 
modificats genèticament.

- El trasllat transfronterer de 
residus dins, cap o des de la UE 
subjecte a autorització o prohi-

bit segons el que disposa.
- La gestió dels residus de les 

indústries extractives.

El que busca la Llei és tenir la 
seguretat que els titulars de totes 
aquestes activitats tinguin els fons 
necessaris per fer front als costos 
d’un possible dany ambiental i no 
pas protegir el medi ambient.

Però aquí hi ha un parany. El lí-
mit fixat per a la caució no és el 
límit que realment haurà d’abonar 
l’operador en cas de dany mediam-
biental. I a reparar el dany hi estan 
obligats tant els operadors que 
figuren a l’Annex III com la resta 
d’empreses i professionals.

Hauria estat millor fixar una cober-
tura obligatòria de responsabilitat 
civil, la qual cosa, probablement, 
donaria més seguretat als operadors 
ja que existiria un límit quantitatiu 
en la seva responsabilitat.

Sembla, més bé, que, tal com succeí 
amb la Llei de l’habitatge, es vulgui 
donar feina a un seguit de noves em-
preses que es dediquin a realitzar les 
anàlisis de riscos mediambientals 
de les diferents activitats i no pas a 
protegir realment el nostre món.

En resum, el medi ambient es defen-
sa de ben altra manera que no pas 
amb aquesta Llei.

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 D’ABRIL 
AL 30 DE JUNY DE 2009

CENS A 31 DE MARÇ DE 2009  ..................383
ALTES
Agent d’assegurances vinculada 
Cristina Pardo Reyné, de Sant Feliu de 
Guíxols 

Agència d’assegurances exclusiva 
Joana Font Dilmé, de Banyoles (Assefont 
1977, SL)
Jordi Roca Roca, de Girona (Jordi Roca, SL)

Corredoria d’assegurances  
Marc Massaguer Maspoch, de Verges (Asses-
soria Felip, SL)
Xavier Roca Forcada, de Palafolls (Roca & 
Forcada, SL)

TOTAL ALTES............................................. 5

Continuem, doncs, comentant alguns 
dubtes freqüents amb locucions, fraseo-
logia, ús d’alguns verbs, etc. (Marcarem 
amb asterisc les formes que no són 
correctes.)

a l’igual que* / igual que

La locució igual que és sinònima de com 
també, i és una d’aquestes dues la que 
hem d’utilitzar en comptes de l’expressió 
incorrecta a l’igual que*.

Aquest trimestre, igual que el passat, els 
col·legiats podran consultar el butlletí 
des del web del Col·legi.

poc a poc* / a poc a poc

Quan volem dir que alguna cosa transco-
rre lentament, podem fer servir també la 
locució adverbial a poc a poc, fixeu-vos 
que no s’ha de suprimir la a inicial. 

L’ús de les noves tecnologies a poc a 
poc es va introduint a tots els col·legis 
professionals. 

abarcar* / abraçar, comprendre, conte-
nir, incloure / abastar

En català no existeix el verb abarcar*. 
Ara bé, de vegades s’utilitza incorrecta-
ment quan en realitat el que es vol dir 
és abraçar, comprendre, contenir o inclo-

ure. També, hi ha una certa confusió amb 
el significat del verb abastar, que es fa 
servir erròniament com a forma equiva-
lent d’abarcar. Abastar significa ‘fornir 
de provisions’ i també ‘haver, allargant la 
mà o servint-se d’un instrument’. Vegem 
alguns exemples:

Abasta’m aquell arxivador, que no hi 
arribo.

El mercat del Lleó abasta la ciutat de 
Girona.

L’àrea d’actuació del Col·legi comprèn/
abraça/inclou tots els municipis de la 
demarcació de Girona.

aconteixement* / event* / esdeveniment

Si volem fer referència a un fet extraordi-
nari o important en la vida d’una persona 
o una col·lectivitat, parlarem d’un esde-
veniment. Les formes aconteixement* i 
event* són barbarismes.

La Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances ha estat un esdeveniment 
de gran transcendència.

En aquest butlletí us volem donar a 
conèixer els diccionaris en línia que posa 
a disposició de la ciutadania el diari Avui 
a través del seu web, www.avui.cat.

Qüestions de llengua

Recursos

BAIXES
Manca de pagament 
Francesca Vives Cabot, de Figueres

Cessament activitat  
Marina Castellano Liébana, de Vidreres
M.Àngels Reyné Reynaldo, de Sant Feliu de 
Guíxols

No exercent 
Antonio Delgado Espínola, de Blanes
Josep Xavier Gómez Ros, de Girona

Jubilació 
Josep Roca Bons, de Palafolls (Roca & For-
cada, SL) 
Salvador Font Pons, de Banyoles (Assefont 
1977, SL)

Defunció 
Ramon Coll Capellan, d’Alp 

TOTAL BAIXES .........................................8

CENS A 30 DE JUNY DE 2009 ............380

CANVIS
D’Agent d’assegurances vinculat a  No exercent  
Virgínia Sánchez Lozano, de Figueres
D’Agent d’assegurances exclusiu a representant 
d’Agència d’assegurances exclusiva 
Antoni Forné Coll, de Girona (Automoviles y 
Suministros, SL) 
De representant d’Agència d’assegurances exclusi-
va a representant de Corredoria d’assegurances 
Josep Carreras Fornells, de Girona ( Grup Gestió 
Corredoria d’Assegurances, SL)

Aquest segon trimestre hem rebut la trista 
notícia de la pèrdua del nostre benvolgut 
company de professió i amic, Ramon Coll 
Capellan, d’Alp.
Des d’aquí manifestem als familiars i amics 
del nostre company, el nostre més sentit i 
sincer condol. 

L’adreça directa per accedir als Dic-
cionaris de l’Avui és www.avui.cat/
diccionaris. Es poden consultar un 
diccionari de definicions en català, un 
diccionari català-castellà i un castellà-
català, un diccionari anglès-català i un 
català-anglès i també un diccionari de 
sinònims. 

El que distingeix aquesta col·lecció de 
diccionaris en línia d’altres existents és 
la inclusió, precisament, del diccionari 
de sinònims (els diccionaris de sinònims 
són una eina útil en la redacció de tex-
tos), l’únic, que nosaltres coneguem, de 
consulta en línia. 

La consulta dels diccionaris és senzilla, 
funcionen com un cercador. En el cas 
de les traduccions, apareix la paraula 
buscada amb la informació de la seva 
categoria gramatical. És molt útil també 
la funció que fa possible que, si es clica 
al damunt de les paraules que apareixen 
com a resultat d’una cerca (paraules 
soltes, les paraules que conformen una 
definició...), el web remet a la informa-
ció gramatical i definició en concret de 
cadascuna d’elles. Aquesta funció només 
s’aplica amb les paraules catalanes (no 
amb els altres idiomes).  

 




