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Benvolguts companys,

El dimecres 24 de març passat va 
tenir lloc la Junta de Govern del nos-
tre Col·legi en la qual vàrem prendre 
possessió dels càrrecs respectius els 
membres que havíem presentat la nos-
tra candidatura i dels quals en teniu 
informació en aquesta nova edició del 
nostre butlletí.

La meva intenció era enviar una carta 
a tots els col·legiats renovant el meu 
compromís amb el col·lectiu, però 
disposant d’aquesta eina de comuni-
cació extraordinària que ara mateix 
teniu a les mans he preferit fer-ho per 
aquest mitjà.

Inicio aquesta nova legislatura amb 
una il·lusió veritablement renovada.

Tots sabeu l’ensurt de salut que vaig 
patir fa un parell i escaig d’anys, que 
em va fer prendre en aquells moments 
determinades decisions de futur que, 
gràcies a Déu i als metges, no he hagut 
de complir almenys tan taxativament.

No hagués somiat mai una recupera-
ció com la que he tingut i que m’ha 
permès tornar a gaudir avui de la 
vostra confiança i refermar així el 
meu compromís amb els agents i els 
corredors de casa nostra. Espero no 
decebre-us.

Crec que hem confegit una Junta de 
Govern il·lusionada pel nostre futur 
col·legial. S’ha incorporat gent jove 
que ha de garantir una continuïtat –
que no continuisme- de la nostra insti-
tució, perquè els temps que s’apropen 
són i seran difícils i cal i caldrà la dosi 
d’innovació i creativitat que aquestes 
persones ens aportaran.
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I us vull dir que aquesta junta no és 
un cercle tancat. Tot el contrari. Vull 
que sapigueu que les portes estan 
obertes de bat a bat per a tots aquells 
que vulguin sumar idees i forces en 
favor del nostre col·lectiu, per a  tots 
–i totes- que creguin en el futur de la 
nostra professió i de la nostra insti-
tució i que hi vulguin aportar el seu 
gra de sorra.

No em puc estar de retre avui un 
petit homenatge a totes les persones 
que m’han fet costat en aquestes dues 
legislatures que ara tanquem i que han 
estat la veritable força motora del 
Col·legi des de les diferents vessants 
on hi ha col·laborat.

Vull fer, però, un reconeixement es-
pecial a tres persones que han deixat 
la junta en aquesta ocasió i que per a 
mi –i estic segur que per a molts- han 
estat i són un model de professiona-
litat en els seus despatxos i un model 
de lliurament al proïsme en el nostre 
Col·legi.

Em refereixo a Xavier Olcina, Salva-
dor Curós i Vicenç Rosich.

No vull pas fer ara una glossa de 
cada un d’ells. Crec que no és el mo-
ment. Prou que ho farem el dia que 
vinguin a recollir la placa a la nostra 
Setmana Mundial. Aquell dia no se’n 
lliuraran pas. Però sí que avui us parlo 
d’ells perquè crec que la seva petjada 
col·legial ha estat molt important i ho 
seguirà essent, perquè tots tres m’han 
renovat el seu compromís amb la me-
diació gironina des d’allà on calgui. I 
els ho agraeixo profundament en nom 
de tots els col·legiats.

Moltes gràcies amics Xavier, Salva-
dor i Vicenç, per la vostra tasca.

I, com no podia ser d’una altra ma-
nera, cal que parlem en clau de futur. 

Un dels primers reptes que tenim 
s’esvairà o refermarà el proper mes 
de juny. Em refereixo a la candida-
tura del nostre Col·legi per acollir 
el X Congreso Nacional a celebrar 
l’any 2012. Burgos i Guipúscoa són 
els altres dos Col·legis que opten a 
concurs i en el pròxim Ple del mes 
de juny hauríem de sortir de dubtes.

Ser o no ser el Col·legi escollit en 
aquesta votació, però, no farà pas 
canviar cap dels plantejaments que 
tenim ara mateix en benefici dels nos-

tres col·legiats. És amb vosaltres amb 
qui tinc el meu primer compromís. 

Sis són els punts que presentaré a les 
pròximes reunions de junta i sobre els 
quals m’agradaria basar les tasques 
de futur del nostre Col·legi.

- Consolidació de les comissions de 
treball de nova creació (Noves Tec-
nologies i Joves Mediadors.

- Atenció i seguiment del recurs al 
Tribunal Constitucional de la Llei 
d’exercici de professions titulades 
i de Col·legis Professionals.

- Seguiment i estudi del projecte de 
Llei d’economia sostenible.

- Redisseny de les funcions i finalitats 
del Consell de col·legis catalans.

- Continuació de les campanyes 
d’imatge per potenciar la figura 
del mediador col·legiat.

- Noves edicions de llibres per part 
del Col·legi.

A mesura que la Comissió permanent 
i la Junta de Govern anirem assolint 
aquests objectius, us en tindrem in-
formats puntualment.

Vull reiterar des d’aquesta tribuna 
el meu compromís amb totes les 
col·legiades i els col·legiats del nostre 
Col·legi, els de les comarques gironi-
nes i els de fora, ja que tots plegats 
fem aquesta pinya que crec que és 
exemplar.

I reitero el meu compromís, com no 
podia ser d’altra manera, amb les 
entitats asseguradores que any rere 
any renoven el seu compromís amb la 
nostra institució i que permeten que 
la nostra tasca sigui així de reeixida.

Espero no defallir en l’intent de 
deixar el Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona un xic –ni 
que sigui un xic- millor de com el 
vaig trobar. És aquella màxima de 
Baden Powell que de la meva època 
d’escolta em va quedar ben gravada. 
Em queden quatre anys per fer-ho i 
amb l’ajuda de tots els companys de 
junta i del personal del Col·legi ho 
podrem aconseguir.

Rebeu, benvolguts companys, una 
forta abraçada.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Aquesta nova edició del nostre butlletí ve, com sempre, 
farcida d’informació, de formació, de novetats.

Una de les notícies que recollim avui és una que, si res 
no altera el curs normal de les coses, només podem 
oferir cada quatre anys, i és les eleccions al càrrec de 
president del nostre Col·legi. L’Antoni Godoy des de la 
plana dos i des de la mateixa informació col·legial, us 
en donen tots els detalls.

Ens plau molt, també, poder-vos donar compte dels 
actes de formació i reciclatge professional d’aquest 
trimestre que acabem de tancar. Han estat tres actes 
curulls d’assistents, fet que ha demostrat l’encert de la 
comissió en la tria dels temes i dels ponents.

Hi trobareu també el lliurament dels premis del con-
curs nadalenc de dibuix. Aquest concurs, que va aple-
gar un bon nombre de participants, es tracta de la ma-
terialització d’una de les iniciatives de la Comissió de 
Joves Mediadors.

Des d’aquest editorial, sense menystenir la resta del 
contingut de la publicació, us volem recomanar –com 
de lectura obligada- la secció d’interès del nostre as-
sessor tècnic en Ricard Llapart. Un exhaustiu i molt 
interessant treball sobre el capital assegurat, que ens 
refrescarà la memòria d’una forma ben pautada. Igual-
ment, destaquem la firma convidada. Unes reflexions 
exquisides sobre en Pep Guardiola. Segur que no no-
més els “futboleros” hi fruiran.

I tancarem aquest capítol de recomanacions dema-
nant-vos que us fixeu en les entitats col·laboradores 
del nostre col·legi en aquest any 2010. Són aquestes i 
cap altra les que ens donen suport i gràcies a les quals 
podem portar a terme bona part de la nostra activitat 
institucional.

Que gaudiu amb la lectura.

Núm. 109
gener, febrer, març  2010

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

 10 Activitats de formació
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 11 Pep i Maria 
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 13 D’interès

 15 Diversos 

 15 Assegurem-nos-en
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Concurs de dibuix

El passat 18 de gener va tenir lloc a 
la seu del nostre Col·legi el lliurament 
de premis als guanyadors del Concurs 
de Dibuix de Nadal 2009.

Els dibuixos d’aquest concurs –
adreçat a nens i nenes de fins a 12 
anys, separats en tres categories 
segons l’edat- havien de combinar els 
símbols Ad’a i Cd’a, que identifiquen 
els mediadors col·legiats catalans, 
amb les tradicions nadalenques. Els 
dibuixos guanyadors es varen fer 
servir per confeccionar la felicitació 
de Nadal que el nostre Col·legi va 
trametre als seus col·legiats.

Els guanyadors del concurs 2009 
foren Quim Rigau, Dídac Lloret, i 
Marc Riera.

Conferència (gener)

Arran de la recent publicació al BOE 
de la Llei 18/2009 per la qual es 
modifica la Llei de Trànsit en matèria 
sancionadora, el nostre Col·legi va or-
ganitzar, el 21 de gener, la conferència 
“Resum de les novetats en la modifi-
cació de la Llei de Trànsit”.

Entre altres novetats, aquesta nova 
norma modifica el procediment sancio-
nador, estableix un sistema abreujat, 
canvia el termini i sistema de notifica-
ció a l’infractor, modifica el caràcter 
d’algunes infraccions, i introdueix 
la retirada del permís de conduir a 
terminis.

Atès el pes que el ram d’autos té a 
molts dels nostres despatxos profes-
sionals, i per poder transmetre aquesta 
informació als clients, la comissió de 
formació i reciclatge professional del 
nostre Col·legi va creure adient de 
tractar aquest tema per analitzar totes 
aquestes modificacions.

L’exposició va anar a càrrec de Car-
los Palacio, secretari general de 
l’Associació Empresarial de Transports 

Públics per Carretera de la Província 
de Girona (ASETRANS).

Lliurament de premis Concurs de Dibuix de Nadal 2009

Conferència sobre la Llei de Trànsit
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Assemblea General Ordinària

Complint amb allò que disposen els 
estatuts col·legials,  el 10 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 2009,  el  pressupost  
d’ingressos  i  despeses per  a  l’exercici 

El 18 de febrer i sota el títol “La 
valoració i la taxació en el peritatge 
d’assegurances” el nostre Col·legi va 

2010 -on s’aprovaren  les  quotes  
col·legials- ,la  memòria  d’activitats 
realitzades, i el pla d’activitats per 
enguany. Entre d’altres acords, es va 
aprovar el pressupost d’ingressos i 
despeses per aquest any que incloïa la 
congelació de les quotes col·legials en 
relació a l’any anterior.

A tots els assistents se’ls lliurà la 
Memoria d’activitats i el recull de 
premsa corresponent al 2009 del 
nostre Col·legi.  

Jornada (febrer)

Aspecte parcial de la sala durant la Jornada sobre Valoracions Xavier Romero en un moment de la seva exposició

organitzar una jornada adreçada a 
obtenir uns coneixements en relació 
a aspectes essencials de les pòlisses 

de danys a béns, això és les diferents 
formes de valorar i assegurar així com 
la correcta taxació dels diferents béns, 
siguin mobles o immobles. 
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Conferència (març)

Aquest mes de març, concretament 
el dia 18, el nostre Col·legi va orga-
nitzar la conferència col·loqui “Crisi 

econòmica: és hora de solucions”, a 
càrrec de Javier M. Iraizoz, director 
de Prisma Consejeros de Gestión. 

Passar de ser un “vende-pólizas” a un 
assessor d’assegurances, i aprendre 
a identificar i seleccionar clients són 

Assistents a la conferència del mes de març

Durant aquests mesos de febrer i març 
s’ha dut a terme tot el procés electoral 
corresponent a la renovació parcial de 
càrrecs electius col·legials, elegits o 
reelegits el 2006. 

Aquest procés va finalitzar el dimecres 
24 de març amb la reelecció del Sr. An-
toni Godoy com a president del Col·legi. 
En són els vicepresidents els Srs. Jordi 
Casagran i Jordi Triola.

Eleccions

Així doncs, en virtut d’aquestes elec-
cions, la Junta de Govern del nostre 
Col·legi resta constuïda de la manera 
següent:

Antoni Godoy Tomàs, president 
Jordi Casagran Viñas, vicepresident 1r
Jordi Triola Guillem, vicepresident 2n 
Pere Güell Poch, secretari
Carles Vidal Sancho, tresorer
Josep M. Domènech Plana, comptador

Abraham Simon Ferré 
Ricard Llapart Martín
Jordi Vilabella Pecondon
Fina Vendrell Gutierrez
Lluís Radresa Puig
Joan Massaguer Poch
Xavier Curós Farjas
David Domènech Casal
Roser Portell Cufí
Fabià Corpas Rodríguez
Pere Casellas Sans
Xavier Feixas Casellas

Qüestions com els distints mètodes de 
valoració i formes d’assegurament, 
les diferències entre valor venal, valor 
de mercat o valor d’ús, el càlcul de 
la depreciació dels distints tipus de 
béns, o de quina manera es valoren els 
diferents tipus de construccions, foren 

tractades durant l’acte de la mà de 
Xavier Romero, sotsdirector del Cen-
tre d’Estudis de l’Associació de Perits 
d’Assegurances i Comissaris d’Avaries 
(CEAPS).

La jornada va servir per consolidar 
conceptes i mètodes en l’àmbit de 
la valoració de béns, tan lligat a 
l’activitat de mediació.
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A  la  circular  que el nostre Col·legi 
us va trametre,  hi figurava  la rela-
ció de les  Entitats Col·laboradores 
2010.

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

Corresponents al període 2009-2010 
s’estan duent a terme, a la seu del 
nostre Col·legi, el Curs Superior 
d’Assegurances (Curs de formació en 
matèries financeres i d’assegurances 
privades – Certificat Grup A) i el 
Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses -Mòdul Legislatiu-.

La secció delegada CECAS del 
nostre Col·legi ja està treballant en 
la preparació de diferents cursos 

Com  ja sabeu, el nostre Col·legi té 
instaurat -des del 1990- el Premi 
Sol. 

Aquest premi està pensat per distin-
gir aquella entitat, organisme o insti-
tució 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.

Tal com assenyalen les bases del 
Premi Sol, al pròxim número del 
nostre butlletí informatiu col·legial 
hi apareixeran els noms dels finalis-
tes d’enguany.

Javier Iraizoz durant la conferència sobre la crisi econòmica

algunes de les claus que Iraizoz va 
detallar a la seva ponència sobre el 
futur dels mediadors empresaris.

La jornada va comptar amb una mas-
siva presència de col·legiats així com 
amb una bona representació d’entitats 
asseguradores.

E n g u a n y  c o m p t e m  a m b  l a 
col·laboració de 20 entitats. A totes 
elles el nostre agraïment.

per al pròxim període lectiu, tenint 
en compte allò que contempla la 
Resolució de 28 de juliol de 2006, 
de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, 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.

D’aquests cursos pensats no només 
per assegurar l’adequada professio-
nalitat dels mediadors i altres per-
sones que participen en la mediació 
d’assegurances, sinó també per ga-
rantir la seva formació i reciclatge 
continuats, us en tindrem informats 
puntualment.
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Hi ha vegades que sembla que 
la història de Pep Guardiola 
hagi estat escrita per una mena 
de dramaturg capriciós que 
es dediqui a governar el destí 
dels humans i que, per no per-
dre l’autoria de la seva obra, 
apunti, de tant en tant, picades 
d’ullet perquè pensem del cert 
que és ell, i només ell (o Ell?), 
el responsable de tot plegat. Els 
poso un exemple.

El primer de maig de 1989, 
quan tenia divuit anys, Guar-
diola va debutar amb la sama-
rreta del Barça al camp del 
Banyoles, en un partit amis-
tós. Aquella tarda, Cruyff va 
dir d’ell: “la meva àvia corre 
més de pressa”. El Barça va 
guanyar, pocs dies abans d’una 
mítica final de la Recopa. Quasi 
vint anys després, en l’últim 
partit de la gira de pretempora-
da que l’equip va fer pels Estats 
Units, el resultat va ser idèntic, 

i també ho va ser un dia de maig 
(el 2, per ser exactes) de l’any 
2009 al Santiago Bernabéu, 
contra el Madrid. Dos a sis. 
Aquestes recurrències no poden 
ser casuals. El primer partit 
del jugador, el primer moment 
de l’entrenador, l’instant que 
marca el seu esclat... 

N’hi ha més. La música que 
va sonar el dia de la presen-
tació de l’equip en el Gamper 
de 2008 va ser Gladiator, la 
mateixa que van sentir els ju-
gadors poc abans de saltar a la 
gespa de l’Olimpico de Roma. 
Primer, en públic. Després, en 
privat. Recurrències que for-
men part d’un pla. 

Algú ha dit que l’objectiu de 
Guardiola era aconseguir el 
partit perfecte. Em sembla 
que va ser el seu amic David 
Trueba, en un escrit que li va 
dedicar quan en Pep encara 

era jugador. Aquesta reflexió 
té més profunditat de la que 
podríem pensar. Respon a la 
mateixa idea que dèiem abans 
i també es reflecteix en l’Oda 
a Pep Guardiola, un excel·lent 
poema de Narcís Comadira 
que presenta el futbolista com 
un “constructor de camins, 
geòmetra carnal, arquitecte de 
torres de victòria”. El poeta 
escriu: 

I si el llapis d’un dit diu: 
“aquí”, és aquí on la dansa 
comença. 

S’hi fixen?  Tot gira al voltant 
de les capacitats intel·lectuals. 
No passa res que no hagi estat 
previst en la ment del creador. 
La realitat, abans, ha estat 
pensada, i la seva materialit-
zació és una expansió del que 
el cervell havia elaborat. El 
Guardiola jugador dissenyava 

Josep Maria Fonalleras 
escriptor
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la futura carnalitat del joc. El 
Guardiola entrenador dibuixa 
aquella possibilitat de “partit 
perfecte”, un desideràtum se-
gurament impossible de con-
cretar però que funciona com 
un esperó necessari de tots 
els imperfectes partits que es 
juguen. I algú escriu aquesta 
història – la història d’una con-
tinuïtat, d’una fidelitat – per 
tal que nosaltres la llegim com 
una successió de fets aïllats 
quan el cert és que respon, ho 
repeteixo, a un pla. 

A un relat. La trajectòria de 
Pep Guardiola acull, abraça i 
sintetitza l’esperit blaugrana 
més recent que comença no 
pas amb Cruyff sinó amb Rinus 
Michels, que s’eixampla amb 
la filosofia de l’holandès (l’ara 
president d’honor del club) 
quan era entrenador i que re-
cull part del sistema disciplinat 
de Van Gaal i de la bogeria hip-
pie de Reijkaard. Amb una base 
poderosa: la pedrera. El fil que 
uneix totes aquestes variants 
és Guardiola, que acumula 
l’experiència de la Masia, que 

aglutina l’evanescència d’una 
idea tan vague com la del joc 
d’atac i la voluntat estètica 
del barcelonisme, que coneix 
l’entorn, que domina el discurs 
i que, ell mateix, crea un nou 
argumentari allunyat del vic-
timisme: discret, però solvent; 
convençut, però respectuós. 
A la perfecció a través de la 
humilitat i la convicció. 

Quan va ser triat com a entre-
nador, Guardiola va declarar 
que l’únic mèrit que tenia és 
que l’havien triat. Aleshores, 
va semblar una “boutade”, una 
tautologia. És com si hagués 
dit: sóc entrenador perquè sóc 
entrenador. No podia ser una 
casualitat. Algú ja tenia escrit 
que ho havia de ser, i no va ser 
Evarist Murtra. Vull pensar 
això: que Murtra, l’exdirectiu 
que va ser clau en el procés, va 
interpretar el paper de cap de 
pont entre el passat i el futur. 
Entre la tradició i la posteritat. 
D’acord. És un plantejament 
determinista, però... ¿algú és 
capaç d’oferir una explicació 
millor? 

«Tot gira al voltant 
de les capacitats 

intel·lectuals»
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Activitats

Formació i reciclatge 
ProFeSSioNal 

ABRIL 2010    

Dilluns 19. Seminari sobre “La suc-
cessió en l’empresa familiar.”  Caldes 
de Malavella.   

MAIG 2010  

Dijous 20. Jornada sobre “Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i Protecció 
de Dades de Caràcter Personal.”  
Caldes de Malavella.

Data pendent de confirmació. Curs 
monogràfic “Innovació Assegurado-
ra”. Girona.

SETEMBRE 2010

Dijous 23. Jornada sobre “El futur 
de les eines informàtiques en els des-
patxos de mediació” (títol pendent de 
confirmació). Girona

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 

TRASPÀS DE CARTERA
TRASPASO DE CARTERA.
Transferència a una altra entitat de les 
pòlisses en curs amb els drets i obligacions 
que comporta.

TRASPÀS DE PROVISIONS
TRASPASO DE PROVISIONES.
Operació comptable, a la fi de l’exercici, que 
consisteix a registrar com a entrades, en el 
compte de pèrdues i guanys, les provisions 
procedents de l’any anterior, que deixen de 
tenir efecte, i com a sortida les provisions 
que corresponen a l’any corrent.

TRIBUNAL ARBITRAL
TRIBUNAL ARBITRAL.
Tribunal creat l’any 1940 per resoldre 
conflictes de la sinistralitat derivada de la 
guerra civil, que actualment té competèn-
cia obligada en matèria de l’assegurança 
obligatòria de viatgers, del “Consorcio de 
Compensación de Seguros” i de les asse-

Diccionari

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 mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.

cUrSoS moNogrÀFicS De 
reciclatge ProFeSSioNal 
2009-2010 
Girona.

Abril    
Assegurança de vida. Plans i fons de 
pensions (20 hores)

Maig    
Assegurances de salut (6 hores)
Règim legal de l’empresa asseguradora 
(4 hores)
Assegurances d’accidents (8 hores)
Unió Europea (6 hores)

Juny   
Règim legal de la distribució de 
l’assegurança privada. Mediadors 

d’assegurances. Col·legis de mediadors 
(8 hores) 
Sistema i productes financers (14 
hores)
Assegurances de crèdit, caució i 
pèrdua de beneficis / Assegurances 
agràries (6 hores)

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 mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.
 

gurances del camp, així com en els casos 
d’interpretació de pòlisses que li sigun 
sotmeses voluntàriament.

TUMULT 
TUMULTO.
veg. motí.

VALOR
VALOR.
Mesura econòmica per a l’estimació dels 
béns, objectes o mercaderies, o altres 
interessos, atribuint-los un preu o una 
quantitat de diner. 

VALOR COMPTABLE
VALOR CONTABLE.
Valor que figura en la comptabilitat, atri-
buït a edificis i instal·lacions, que hom sol 
reduir periòdicament per amortització.

VALOR D’AFECCIó
VALOR DE AFECCIÓN.
Estima en què hom té algun objecte per 
motius personals o subjectius, no mesura-
ble en diner i que, per això mateix, no és 
susceptible d’assegurança.

VALOR D’INTERÈS
VALOR DE INTERÉS.
Valor que representen uns béns, uns 
drets, unes pèrdues, en l’interès que hi té 
l’assegurat, en el moment immediatament 
anterior a l’esdeveniment del sinistre, o 
sigui l’import que costaria retornar-ho a 
la situació precedent i en el mateix estat 
en què es trobaven.

(DICCIONARI D’ASSEGURANCES.
Osvald Cardona.1987)
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II		 	 ANTECEDENTES	LEGISLATIVOS:	
	 	 desde	la	Ley	de	15	de	mayo	de	1908	hasta	
	 	 el	Real	Decreto	Legislativo	6/2004,	de	29	de	octubre	 17

III			 FORMAS	DE	DISOLUCIÓN	 39

IV			 FORMAS	DE	LIQUIDACIÓN	DE	UNA	ENTIDAD	ASEGURADORA	 49

V		 	 LIQUIDACIÓN	DE	ENTIDADES	ASEGURADORAS	SOLVENTES	 51

VI			 LIQUDACIÓN	DE	ENTIDADES	INSOLVENTES:
	 EL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	DE	LIQUIDACIÓN	 69

VII		 MEDIDAS	COMUNES	A	LIQUIDACIONES	EN	SOLVENCIA	E	INSOLVENCIA	 111

VIII		 DERECHO	TRANSITORIO:	ENTIDADES	ENCOMENDADAS
		AL	CCS	ANTES	DE	LA	ENTRADA	EN	VIGOR	DE	LA	LEY	CONCURSAL	 115

IX			 ¿HACIA	UN	FONDO	DE	GARANTÍA?	 117

X		 	 DATOS	SOBRE	ENTIDADES	EN	LIQUIDACIÓN	ADMINISTRATIVA	 125

LIQUIDACIóN Y CONCURSO DE UNA 
ASEGURADORA. CIEN AÑOS DE NORMATIVA

Concepción Bermúdez Meneses

Índex

Moltes vegades el mediadors tendim a 
la creença que no ens afecta de manera 
cabdal tot allò que es refereix a les 
Entitats Asseguradores. Sí que estem 
convençuts que mentre compleixin en 
el moment de proveir-nos dels productes 
asseguradors que sol·licitem i ens aten-
guin els sinistres, ja en fem prou, però 
la major part de les vegades la cosa no 
és així, ja que la mateixa vinculació que 
suposa un tracte diari, fa que gairebé 

pagaments, però el mercat específic de 
les asseguradores ha continuat essent 
molt més complex i segons l’autora 
continua necessitant de nova regla-
mentació. 

L’experiència i els coneixements de 
l‘autora d’aquest  llibre, que fou pre-
sidenta de la Comissió Liquidadora 
d’Entitats Asseguradores fins la seva 
integració al Consorci, fa que el text 
sigui enriquidor i tranquil·litzador a la 
vegada, ja que les solucions intel·ligents 
sempre vénen donades per les persones 
que més dominen el tema tractat.

Edita: Consorcio de Compensación de 
Seguros

Pº de la Castellana, 32 – 28046 Madrid

Dipòsit legal: M-29506-2009

Imprimeix: Gráficas Ferán

272 pàgines

Xavier Olcina Servole

sempre ens identifiquem amb la com-
plicada problemàtica que les envolta.

El llibre que presentem avui té una espe-
cial importància per al mediador ja que 
dóna la possibilitat de conèixer a fons 
tota la problemàtica de les liquidacions 
i concurs de les Entitats Assegurado-
res. No cal tenir exemples recents per 
entendre que quan una companyia està 
immersa en un concurs, liquidació o 
tan sols una intervenció a partir d’una 
data, gairebé sempre sorprèn tothom i 
en el millor dels casos ens agafa des-
previnguts.

Ens podem fer moltes preguntes que 
el llibre ens respon amb tota classe 
d’argumentació pràctica, legal i efecti-
va: Què s’ha de fer amb els sinistres en 
curs? Què s’ha de fer amb les asseguran-
ces de béns amb clàusula de subrogació 
a favor d’alguna entitat bancària? Què 
passa amb les Entitats autoritzades 
per les Comunitats Autònomes amb 
competència quan són intervingudes? 
Quina funció hi té el “Consorcio de 
Compensación de Seguros”? Què passa 
amb les assegurances de vida i estalvi?

La Llei “Concursal” de l’any 2003 va 
venir a resoldre molts dels problemes 
que tenia el nostre país sobre el que, fins 
aquell moment, es deien suspensions de 

XI			 EL	CONCURSO	DE	UNA	ENTIDAD	ASEGURADORA	 135
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Tot contracte d’assegurança, perquè 
sigui eficient i compleixi amb les 
expectatives del prenedor, es recolza 
en dos pilars bàsics: les garanties 
emparades i els capitals assegurats.

Avui voldria recordar algunes ca-
racterístiques que permeten que 
els capitals compleixin amb la seva 
funció d’indemnitzar, a l’assegurat 
o al beneficiari, pel dany personal o 
material sofert com a conseqüència 
d’un sinistre emparat pel contracte 
d’assegurança.

En primer lloc ens hem de preguntar 
qui fixa el capital assegurat. A la Llei 
50/1980, de Contracte d’assegurança, 
no apareix expressament assenyalat 
qui ho ha de marcar, de tota manera, 
indirectament ho podem esbrinar.

L’article 28 d’aquesta Llei assenyala 
que “las partes, de común acuerdo, 
podrán fijar en la póliza o con poste-
rioridad a la celebración del contrato 
el valor del interés asegurado que 
habrá de tenerse en cuenta para el 
cálculo de la indemnización”.

Encara que aquest article es refereix 
a valors pactats, es pot extrapolar que 
per fixar qualsevol capital assegurat 
han de ser les parts contractants els 
responsables de fer-ho.

Quines són les parts contractants? 
Dues, l’entitat asseguradora (article 
primer de la Llei) i el prenedor de 
l’assegurança (article setè), titular de 
tots els drets i deures del contracte. 
I ningú més.

Per tant, únicament podrà fixar el 
capital assegurat el prenedor de 
l’assegurança, excepte els casos que 
assenyali la Llei.

En cap cas ho podrà fer el mediador 
que, recordem-ho, no forma part del 
contracte d’assegurança. El que sí pot 
fer el mediador, i cal que ho faci, és 
aconsellar el client de com s’ha de cal-
cular el capital assegurat i controlar, 
en la mesura del que sigui possible, 

Però on sí hem de guiar el nostre 
client és en assenyalar-li com ha de 
calcular el capital, depenent de la 
forma d’assegurament que necessiti.

Anem a veure quines  formes 
d’assegurament del capital es poden 
donar:

1.  A valor real
És el cas més comú. El capital de la 
pòlissa ha de coincidir amb el valor 
real dels objectes assegurats, en cas 
contrari es produirà una infraassegu-
rança o sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà 
sempre en funció de la vida útil de 
l’objecte i aquesta vida serà més 
o menys llarga en funció del tipus 
d’objecte, del seu ús i del seu estat de 
conservació i manteniment.

2.  A valor parcial
El capital assegurat es limita a un 
percentatge de la suma total dels 
béns. El capital de la pòlissa ha 
de coincidir amb el valor real dels 
objectes assegurats, en cas contrari 
es produirà una infraassegurança o 
sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà 
sempre en funció de la vida útil de 
l’objecte.

No s’ha de confondre mai amb el 
capital a primer risc.

3.  A valor de nou
El capital de la pòlissa ha de coincidir 
amb el valor de nou dels objectes as-
segurats, en cas contrari es produirà 
una infraassegurança o sobreasse-
gurança.

El valor assegurat es calcularà 
sempre en funció del cost d’adquirir 
l’objecte, o un de similars caracte-
rístiques.

La indemnització en cas de sinis-
tre es calcularà tenint en compte 
el valor real de l’objecte més un 
percentatge, fixat al contracte, del 
valor d’adquisició d’un de nou. Na-

que aquest capital sigui suficient per 
cobrir les necessitats del client.

Per poder aconsellar el nostre client, 
ens hem de preguntar quin import 
ha de tenir aquest capital assegurat. 
En principi varia segons es tracti 
d’assegurances contra danys o asse-
gurances de persones.

Comencem per aquest últim cas, que 
presenta menys problemes. En les as-
segurances de vida per a cas de vida, 
el prenedor ha de decidir l’import 
d’acord amb el que vol obtenir de 
l’assegurança: un complement de jubi-
lació, una rendibilitat financera, etc.

Quant a l’assegurança de vida per 
a cas de mort, únicament en el cas 
que el capital serveixi per cobrir una 
obligació, generalment un préstec o 
un conveni laboral, aquest capital 
haurà de quedar fixat en la quantia de 
l’obligació, en els altres casos serà el 
prenedor qui el valori, en funció de les 
seves necessitats: cobrir la família, fer 
front a l’impost “mortis causa”, etc.

Podríem repetir les mateixes conside-
racions quan es tracta d’assegurances 
d’accidents personals. Únicament 
dir que, en aquest cas, és més comú 
trobar-nos amb assegurances que han 
de cobrir obligacions pactades en 
convenis laborals.

Passem ara a considerar les assegu-
rances contra danys que són, sense 
cap mena de dubte, les que presenten 
més problemes a l’hora de fixar un 
capital.

Si en el cas de les assegurances perso-
nals era clar que qui sabia quina era 
la necessitat a cobrir i quin capital ho 
feia, en les de danys queda clar que 
únicament el prenedor sap l’import 
dels béns a assegurar. Cap mediador 
pot saber si a casa d’un client hi ha 
mobles de disseny, amb algun quadre 
de gran valor artístic i econòmic o 
si ha comprat l’aixovar a una botiga 
barata.

El capital assegurat
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turalment, la suma dels dos imports 
no pot superar mai el valor de nou de 
l’objecte.

4.  A valor de reposició a nou
És una variant de l’anterior. El capital 
de la pòlissa ha de coincidir amb el 
valor de nou dels objectes assegurats, 
en cas contrari es produirà una infra-
assegurança o sobreassegurança.

El valor assegurat es calcularà 
sempre en funció del cost d’adquirir 
l’objecte, o un de similars caracte-
rístiques.

5.  A primer risc
El capital de la pòlissa no coincideix 
amb el valor dels objectes assegurats, 
sinó que és el límit màxim que pagarà 
l’assegurador en cas de sinistre.

No és d’aplicació la regla propor-
cional.

6.  Valors estimats
El capital de la pòlissa es fixa de 
comú acord entre el prenedor i 
l’assegurador.

No és d’aplicació la regla propor-
cional i l’assegurador únicament 
podrà impugnar el valor estimat 
quan la seva acceptació hagi estat 
prestada per violència, intimidació 
o dol del prenedor, o quan, per error, 
l’estimació sigui notablement superior 
al valor real, corresponent al moment 
del sinistre (article 28 de la Llei).

La pòlissa haurà d’especificar els 
criteris i el procediment per adequar 
la suma assegurada i les primes a 
les oscil·lacions del valor d’interès: 
valoració d’un tècnic independent, 
aplicació d’índexs, etc.

Aquesta és la forma de càlcul del 
valor assegurat que més cobreix les 

Forma d’assegurament Valor a assegurar Forma de calcular el 
valor a assegurar Valor a indemnitzar Aplicació de regla 

proporcional

Valor real

Valor del bé 
segons el seu estat 
de conservació i 

manteniment

Vida útil dels béns
Valor de compra d’un 
bé d’igual edat i estat 

de conservació
Sí

Valor parcial

Valor del bé 
segons el seu estat 
de conservació i 

manteniment

Vida útil dels béns

Valor de compra d’un 
bé d’igual edat i estat 
de conservació, amb el 
límit del valor parcial

Sí

Valor de nou
Valor d’un bé nou, 
igual o semblant, al 

mercat

Valor de compra 
actual

Valor de compra d’un 
bé d’igual edat i estat 
de conservació, afegint 

un percentatge del 
valor de compra d’un 
bé nou, amb límit del 

valor de nou

Sí

Valor de nou
Valor de reposició a 

nou

Valor d’un bé nou, 
igual o semblant, al 

mercat

Valor de compra 
actual

Valor de compra 
d’un bé nou igual o 
de característiques 

similars

Sí

Primer risc
Màxim sinistre 

possible
Límit màxim de 

cobertura desitjat

Valor real o de nou, 
fins al límit fixat a la 

pòlissa
No

Valors estimats
Valor del bé segons el 

seu estat

Valoració per un 
expert independent o 
una forma diferent, 
pactada a pòlissa

Valor fixat a la pòlissa 
que serà diferent 

depenent de la forma 
de valoració pactada

No

necessitats del client, ja que mai es 
trobarà amb diferències entre els va-
lors dels objectes i les indemnitzacions 
percebudes.

El seu problema rau en el fet que si-
gui costós determinar els valors dels 
objectes per un expert independent, 
per la qual cosa únicament es dóna en 
assegurances industrials o d’objectes 
de valor especial, com obres d’art, 
joies, etc.

Per acabar d’aclarir el tema vol-
dria donar un petit quadre resum 
d’aquests diferents tipus de forma 
d’assegurament:

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 2010

CENS A 31 DE DESEMBRE DE 2009  ......  373

ALTES
Corredora d’assegurances
Laia Camps Oller, d’Olot

Representant d’agència 
d’assegurances exclusiva
Jordi Albert i Pagès, de Figueres 
(AG Albert A., SL)
José M. Moro Cobos, de Sant Quirze del Vallès 
(Grupo Sepir y Asociados, SL)
Anna Saubí Auñon, de Salt  
(A.Vital Major, SL)

Total  .................................................   4

Aquest any 2010 continuarem ampliant 
la llista de dubtes freqüents que vam 
encetar la temporada passada. Esperem 
que amb el temps pugueu confeccionar un 
bon recull que us ajudi a redactar els vos-
tres documents amb precisió i correcció. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

*col·lisionar/col·lidir

La forma per indicar que dos cossos topen 
és col·lidir. *Col·lisionar no és un verb 
correcte.

A causa de la neu, un autocar i un turisme 
van col·lidir a l’AP-7.

com/com a

Usarem com a quan vulguem dir en quali-
tat de, en concepte de (però, si després hi 
ha un article, se suprimeix la a).

Com a president del Col·legi de Mediadors, 
us convoco a la propera reunió col·legial.

Els mediadors van qualificar el seminari 
sobre assegurances com l’esdeveniment 
més important de l’any.

I escriurem com quan vulguem dir de quina 
manera, de la mateixa manera que.

Aviat sabrem com hem d’actuar en cas 
d’incidències greus i segurament no po-
drem procedir com abans.

com a màxim/*com a molt

A tot estirar i pel cap alt són locucions 
sinònimes de com a màxim. Hem d’evitar 
usar la forma com a molt* perquè no és 
correcta.

Es podran atorgar com a màxim deu be-
ques per al Curs Superior d’Assegurances.

*com no/és clar/naturalment

I també hem d’evitar utilitzar l’expressió 
*com no, que és un calc del castellà. Podem 
dir és clar o naturalment.

I, és clar, tots els mediadors poden dema-
nar assessorament al Col·legi.

Avui, més que d’un recurs, us volem infor-
mar d’un espai físic on trobareu informació 
de productes i serveis en llengua catalana. 
Es tracta de la fira mercat De tot CAT, 
que tindrà lloc al Palau de Fires de Girona 
els dies 4, 5 i 6 de juny d’enguany (www.
detotcat.cat). 
Organitzada per l’Ajuntament de Girona, 
Fira de Girona i la Generalitat de Cata-
lunya, pretén dinamitzar el consum de 
productes en llengua catalana i fomentar 
l’ús d’aquesta llengua en l’àmbit empre-
sarial, donant a conèixer a la ciutadania 
les empreses que etiqueten o incorporen el 
català i la seva oferta. Tindrà un caràcter 
multisectorial i per tant hi seran visibles 

Qüestions de llengua

Recursos

BAIXES

Cessament activitat 
Joan Albert Vila, de Figueres
Narcís Albert Vila, de Figueres

Defunció
Antoni Forné Coll, de Girona (Automoviles 
y Suministros, SL)

Jubilació
Josefa Vives Vives, d’Ullà

No exercent
Narcís Font Masdeu, de la Jonquera 
Robert Miguélez Álvarez, de Girona

Voluntària
Jaume Llobet Miquel, de Figueres (Rambla 
Mil·lenium, SL)

 
Total.. .................................................   7

CENS A 31 DE  MARÇ DE 2010 ..............370

Aquest primer trimestre hem rebut la trista 
notícia de la pèrdua del nostre benvolgut 
company de professió i amic, Antoni Forné 
Coll, de Girona.

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

la majoria d’àmbits de la vida quotidiana 
en els quals es poden consumir productes 
en català. 
En els darrers anys ha augmentat molt el 
nombre d’empreses que incorporen la llen-
gua catalana en els seus productes i serveis. 
Centrant-nos només en l’etiquetatge, s’ha 
passat de les prop de 300 referències del 
1989 a les més de 2.000 actuals. Estudis 
sociolingüístics realitzats darrerament 
demostren que també hi ha un interès 
creixent d’una part important de la ciuta-
dania per conèixer les empreses sensibles a 
l’ús de la llengua catalana. La fira respon 
a aquesta demanda, i ofereix a aquestes 
empreses un marc per donar-se a conèixer.

El públic assistent, a part d’informar-se 
i proveir-se, podrà gaudir també d’una 
oferta formativa i lúdica molt completa.

 

Necrològica




