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Quins temps!

Començo així perquè ja ha passat el primer semestre del 
2015 i ens apropem a la calor de l’estiu, l’any del 50è ani-
versari del Col·legi i amb un munt d’actes fets i molts altres 
que ens queden encara per fer i gaudir, i a més a més, ens 
esperen sis mesos per endavant intensos, des de la possible 
aprovació d’un nou barem d’autos, fins a unes eleccions 
(plebiscit) el setembre, o un informe de l’associacionisme a 
Espanya que entenc que es mereix comentar i moltes coses 
que encara no sabem que s’esdevindran.

Quan parlo del 50è aniversari se m’omple el cor d’orgull 
col·legial, d’estar a prop dels petits, amb actes com el con-
tacontes, de presència i solidaritat de la mediació, amb el 
concert fet a La Mercè per l’orquestra del Conservatori de 
Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, de sembrar 
imaginació i creativitat, i per què no, generositat, amb el plat 
de la mediació creat pel nostre company Abraham Simon, 
d’olors i colors amb la presència a la 60a edició de Girona, 
Temps de Flors a l’església de Sant Martí, seminari, de 
reconeixement als cossos de seguretat i a tots els actors 
de la societat civil gironina, amb la festa popular Fem Pinya, 
i aquestes són les activitats que hem viscut, però encara 
ens en queden per viure i, de ben segur, que tant les que 
hem viscut com les que vindran, les retindrem a la memòria 
per sempre.

Tal com manifestava fa pocs dies la presidenta d’UNESPA, 
Pilar González de Frutos, a l’assemblea ordinària de la pa-
tronal asseguradora, pot haver-hi dins del 2015 l’aprovació 
d’un nou barem d’autos, encara en tràmit parlamentari, que 
pot afectar amb uns increments mitjans les indemnitzacions 
a les víctimes de seqüeles, segons la gravetat, des d’un 37% 
fins a un 72% més, cosa que suposa una millora substancial 
a les valoracions actuals.

També m’agradaria fer algun comentari a l’informe publicat 
per la DGSFP, a principis del mes de juny, sobre l’asso-
ciacionisme i la col·legiació en el sector de la mediació 
d’assegurances:

• El Col·legi de Girona té una presència molt notable 
en els col·legiats totals, està per sobre de la mitjana 
en molts índexs, però cal destacar que segueix essent 
el primer col·legi de tot l’Estat espanyol en nombre de 
col·legiats per habitant.

• És el cinquè col·legi en nombre de col·legiats absoluts 
(recordem que la província té 756.156 habitants). 

• Algunes dades mitjanes: 

- Agents exclusius col·legiats a Espanya: 2,38%; 
a Girona: 10%

- Agents vinculats col·legiats a Espanya: 43,33%; 
a Girona: 81%

- Corredors col·legiats a Espanya: 72,94%;  
a Girona: 95%

Val a dir que les dades del nostre col·legi referides als 
agents vinculats i als corredors d’assegurances són prou 
significatives quant a la seva vinculació col·legial. S’ha de 
destacar, igualment, quan parlem dels agents exclusius, que 
si bé la col·legiació d’aquest segment professional gironí 
pot semblar baix, tot i estar molt per damunt de la mitjana 
espanyola, aquest percentatge pren una altra dimensió, 
en molt positiu, quan s’analitza el perfil professional dels 
agents inscrits al registre de mediadors: el 13,38% supera 
els 300.000 euros de cartera.

Totes aquestes dades sobre la importància de la col·legiació 
a Girona no volen dir que puguem baixar la guàrdia, tot el 
contrari, hem de seguir treballant des del Col·legi i des de 
totes les comissions de treball que l’integren, perquè tin-
guem un col·legi més gran, més fort, amb més col·legiats. 
Hem de seguir aquesta línia, sens dubte, perquè aquest 
col·legi té el seu espai, havent marcat un passat, un present 
i està clar que vol marcar un futur, essent sempre el que 
nosaltres vulguem ser.

Jordi Triola Guillem
President

     lana dosp
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sumari

Com bé sabeu som en un any de celebració. Les pàgines de la nostra 
revista han fet un lloc –amb il·lusió màxima–  a la ressenya dels diferents 
actes que s’estan realitzant per celebrar el 50è aniversari del nostre col·legi. 
Vam començar amb el número del primer trimestre, seguim amb aquest que 
ara teniu a les mans, i ho completarem amb les dues edicions que queden 
d’aquest 2015.

Doncs bé, ara també som davant d’una altra celebració, més en “petit comitè” 
si voleu, però celebració al cap i a la fi.

Amb les col·laboracions de les seccions “Biblioteca” i “D’interès” que avui 
llegiu, hem arribat a 25 anys ininterromputs de presència d’aquestes seccions 
al nostre butlletí.

Recordem quan, el 1991, des del consell de redacció ens proposàvem “dedicar 
un espai a la presentació/recomanació de llibres que entenem que haurien 
de figurar en la biblioteca professional dels nostres despatxos” o dèiem que 
“hem cregut oportú incloure un espai dedicat a temes que puguin ser d’interès, 
encara que no necessàriament estiguin vinculats a l’assegurança... Tenim 
vertader interès a enlairar el nivell professional de tots els agents i corredors 
d’assegurances de Girona i des d’aquestes planes intentarem posar-hi el 
nostre granet de sorra”.

Des de la perspectiva que ens dóna el temps transcorregut, ens atrevim a dir 
que les fites s’han aconseguit i que les intencions del consell de redacció quant 
a aquestes dues seccions mantenen tota la seva vigència, i com a testimoni, 
els interessants articles que trobareu en aquest número. Per molts anys!

I, a més, la resta de continguts d’aquest número estival, amb el missatge de 
la presidència i una firma convidada que convida a la reflexió.

Bona lectura i que tingueu un bon estiu!

Núm. 130 I abril, maig, juny 2015
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   nformació col·legiali

> Aspecte parcial de la sala durant el taller sobre l’assegurança de transports

Premi Sol 2015

Com ja coneixeu, l’any 1990 el nos-
tre Col·legi va instaurar el PREMI 
SOL. 

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

Fins al moment han estat guanya-
dors del Premi Sol: CRESA (1990), 
CAP-ARAG  (1991), CHASYR 
(1992), LA SUIZA (1993), WIN-

 

TERTHUR  (1994),  FIATC (1995 
i 2003), GENERALI (1996), PLUS 
ULTRA (1997), VITALICIO (1998), 
SABADELL GRUP ASSEGURA-
DOR (1999 i 2001), SWISS LIFE 
(2002), AGRUPACIÓN DEL CON-
VENIO RC DE CORREDORES 
A.I.E. (2004), CECAS (2005), 
CONSORCIO DE COMPENSA-
CIÓN DE SEGUROS (2006),  DKV 
(2007), REALE (2008), ASEFA 
(2009),  MÚTUA DE PROPIETA-
RIS (2010), REAL ACADEMIA ES-
PAÑOLA (2011), LIBERTY (2012),  
AVIVA (2013), i MAPFRE (2014). 
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 2015.

Aquests són: ALLIANZ, CONSE-
JO GENERAL DE LOS COLEGI-
OS DE MEDIADORES DE SE-
GUROS, CONSORCIO DE COM-
PENSACIÓN DE SEGUROS, MÚ-
TUA GENERAL DE CATALUNYA, 
i UNESPA.

El lliurament tindrà lloc el pròxim 
22 d’octubre, durant l’acte institu-
cional de la 41a Setmana Mundial 
del Mediador d’Assegurances.

> Finalistes Premi Sol 2015

Taller sobre 
transports

L’assegurança de transport és una 
de les assegurances més antigues 
que existeixen i al mateix temps 
n’és una de les més complexes 
a l’hora d’assessorar. Cal tenir 
uns sòlids coneixements tècnics 
d’aquest ram així com un profund 
coneixement del sector, experièn-
cia en la tramitació en el moment 
del sinistre, i coordinació entre el 
mediador, l’asseguradora i el co-
missari d’avaries.

És en aquest sentit que el dia 16 
d’abril vam dur a terme un taller, 
no només per repassar la tècni-
ca del ram de transports: el seu 
marc legal, els factors de risc, les 
tipologies de pòlisses existents, 
clàusules... sinó també, i molt es-
pecialment, l’actuació del mediador 
com a col·laborador i assessor, fi-
gura clau i activa en el moment de 

la tramitació del sinistre, que és el 
que ens donarà el valor afegit com 
a professionals.

Hi varen intervenir Pere Casellas, 

corredor d’assegurances i membre 
del claustre de professors del CE-
CAS a Girona, i Joan Estruch, co-
missari d’avaries i president d’AP-
CAS Girona.
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   nformació col·legial i

> Creació del plat de la mediació

Plat de la mediació
Dins dels actes de celebració del 50è aniversari 
del nostre col·legi, el dissabte 25 d’abril a l’Aula 
Gastronòmica del Mercat del Lleó de Girona es va 
fer un taller de cuina executat per Abraham Simon 
sota la direcció de l’enogastrònom Jaume Fàbrega. 
El curs va servir per presentar el plat creat pel ma-
teix Abraham Simon -“cassola de mar i horta”- amb 
motiu del cinquantenari del Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona.

És complex poder vincular o relacionar un tipus de 
plat o d’ingredients a una professió com la mediació 
d’assegurances que no té cap relació amb el món de 
la gastronomia. Malgrat això s’ha intentat vincular les 
tècniques tradicionals de la cuina gironina amb ingre-
dients propis i característiques d’aquestes comarques.
Atès que la nostra professió té més d’un segle d’exis-
tència ens hem decidit per fer un plat de cuina tradi-
cional amb productes propis gironins. Per altra banda 
la nostra professió té el difícil repte d’intentar con-
jugar i mediar entre asseguradores, clients, pèrits, 
etc... i per tant, s’ha intentat que en el plat es relacio-
nin distints ingredients que a priori semblen difícils de 
fusionar. Finalment donat l’aniversari que se celebra 
és un plat important, un plat gairebé de festa major, 
reservat per a les ocasions especials. L’oferirem als 
restaurants de les contrades gironines perquè si ho 
creuen oportú l’incorporin a la seva carta.

Conferència 
sobre Solvència II

Falta poc perquè entri en vigor 
l’aplicació de la Directiva Europea 
Solvència II que implicarà unes 
noves normes per a les assegu-
radores amb l’objectiu de millorar 
el control i avaluació dels riscos 
de mercat, de crèdit, operacionals 
i de liquiditat a què estan expo-
sades i amb la finalitat última de 
reduir el risc que un assegurador 
no pugui fer front al pagament 
dels sinistres. Les asseguradores 
hauran d’ajustar els seus recur-
sos propis al nou sistema de con-
trol adaptat al seu perfil concret.  
Sembla ser que l’aplicació de Sol-
vència II pot comportar una dismi-
nució important en el grau de retri-

bució dels mediadors d’asseguran-
ces degut a què les asseguradores 
hauran d’ajustar les despeses a les 
necessitats de capitals. També és 
més que previsible una reducció 
total del nombre de mediadors, 
donat que les companyies hau-
ran de tendir a la simplificació de 
les seves estructures per minimit-
zar les dificultats del seu control. 
Per aquest motiu la comissió de 
formació i reciclatge professional 
del nostre col·legi va preparar un 
acte per poder tenir una aproxima-
ció als conceptes bàsics del con-
tingut de Solvència II així com per 
poder analitzar i debatre tots ple-
gats les conseqüències que per als 
mediadors d’assegurances tindrà 
l’aplicació d’aquesta directiva.
La conferència va tenir lloc el dia 
21 de maig i va comptar com a po-

>Conferència sobre Solvència II

nent amb Emilio Vicente, actuari, 
membre del grup de treball de Sol-
vència II d’UNESPA, i responsable 
de la funció actuarial i de la funció 
gestió de riscos a MGS Seguros.

Amb aquestes premisses la proposta és una cassola de “mar i 
horta”, que pel que hem investigat no s’ha fet mai encara (pos-
siblement sí que algú hagi fet un plat similar però no hem trobat 
cap recepta ni ressenya en cap llibre ni a la xarxa).

El plat és una cassola de rap amb salsifís, guisat en una cassola 
de terrissa o bé de ferro colat o alumini gruixut, que combina el 
peix -rap i escamarlans- amb dos productes de l’horta i muntanya 
com són els salsifís -un tipus d’arrel molt delicada-, característics 
de la cuina gironina i molt desconeguts fora d’aquí i que habitual-
ment guisem amb carn, i els bolets, un altre ingredient habitual en 
les cassoles gironines, que en aquest cas seran rossinyols però 
en podríem fer servir uns altres.

Així doncs, amb motiu de la celebració del 50è aniversari, hem pre-
sentat un nou plat dedicat a la mediació gironina. El plat dels media-
dors d’assegurances de Girona.
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   nformació col·legiali

Com parlar 
sempre amb 
eficàcia

Una quarantena de professionals 
van assistir els dies 18 i 19 de juny 
al curs “Com parlar sempre amb 
eficàcia”, organitzat pel nostre Col-
legi. El curs el va impartir Ángel La-
fuente, expresentador de televisió i 
expert en oratòria que fou triat per 
l’equip d’Al Gore, exvicepresident 
dels Estats Units per formar com 
a oradors 250 personalitats espa-
nyoles. Segons Lafuente “dominar 
la paraula parlada no és un luxe, 
sinó una eina imprescindible per al 
treball i per a les relacions”.
El mètode del curs transmet el re-
sultat de l’aprenentatge autodidàc-
tic desenvolupat pel professor al 
llarg de més de quatre dècades, al-
hora que impel·leix a l’aprofitament 

de la vida diària com el millor taller 
de la paraula parlada, a partir de la 
sòlida teoria que s’ensenya.
Així, els alumnes varen tenir l’opor-
tunitat d’adquirir unes habilitats 
d’aplicació immediata i rendible, 
amb aquesta acció, d’altíssim ren-
diment, i única al món, que no ser-

veix només per “parlar”, sinó per 
“ser i viure”, perquè només d’una 
personalitat segura procedeix una 
paraula que convenç, entusiasma i 
ven.

> El professor Angel Lafuente en un moment del curs sobre com parlar sempre amb 
eficàcia

>Presència destacada del nostre col·legi a l’edició 2015 de Giro-
na, Temps de Flors

Girona,  
Temps de Flors

Continuant amb els actes de cele-
bració del 50è aniversari del nostre 
col·legi que durant tot aquest any 
estem duent a terme, aquest mes 
de maig hi hagué la participació a 
Girona, Temps de Flors, que se ce-
lebrà del 9 al 17 de maig. La mos-
tra constà de més de 150 projectes 
distribuïts en diferents espais que 
inclouien patis, espais florals, jar-
dins i paratges naturals. La major 
part dels espais estaven situats 
al Barri Vell, tot i que altres zones 
emblemàtiques de la ciutat també 
es van sumar al circuit.
Històricament el nostre col·legi ha 
donat suport a aquesta mostra i en 
l’edició d’enguany, coincidint amb el 
50è aniversari de la nostra institució, 
aquesta implicació fou més important.
Igualment, coincidint amb el Dia 

de l’Assegu-
rança, el dia 
14 de maig es 
va dur a terme 
una trobada a 
l’Església de 
Sant Martí – 
Seminari per 
visitar la peça 
artística floral 
“Les quatre es-
tacions” la qual 
fou concebuda 
amb la col·la-
boració del nostre col·legi.
Pels creadors d’aquesta peça, les 
flors estan presents en cada mo-
ment de les nostres vides i la natu-
ra ens les obsequia constantment, 
és per això que molt humilment i 
sent molt conscients de les nostres 
limitacions volem reflectir amb el 
muntatge de les quatre estacions 
aquest prodigi.

La trobada va comptar amb la pre-
sència de Montse Galí, en repre-
sentació dels Amics de les Flors 
de Girona, de Sílvia Planella, repre-
sentant l’Ajuntament de Girona, 
i del president del nostre col·legi, 
Jordi Triola, així com de diversos 
col·legiats i membres de la junta.
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   nformació col·legial i
Festa Patronal
 
Coincidint amb la celebració de la 
Verge del Perpetu Socors, patrona 
dels mediadors d’assegurances, el 
dissabte dia 27 de juny el nostre 
Col·legi va dur a terme terme un 
dinar de germanor.
 
Aquesta trobada, de caràcter in-
formal, va reunir mediadors col·le-
giats, familiars, empleats, entitats 
asseguradores i perits per celebrar 
la festivitat de la patrona.
 
L’acte va coincidir amb la festa 
popular “Fem pinya”, cinquè acte 
d’aquest any per commemorar el 
50è aniversari de la nostra institu-
ció.

Fem pinya
 
El dissabte dia 27 de juny, a Gi-
rona, es va dur a terme la festa 
popular “Fem pinya”. Aquest acte 
forma part del conjunt d’actes pro-
gramats durant aquest any 2015 
per commemorar el 50è aniversari 
del Col·legi de Mediadors d’Asse-
gurances de Girona.
 

Amb aquesta festa participativa, 
oberta a tothom, el nostre col·legi 
ha volgut retre un homenatge als 
cossos de seguretat per la serva 
tasca en bé de la ciutadania així 
com per contribuir en la previsió i 
tranquil·litat personal i empresarial.

Des de la nostra institució es va 
pensar que una manera de simbo-
litzar-ho era fent un pilar en què la 
pinya estigués representada pels 
Mossos d’Esquadra, Bombers, 
Policia Municipal, Assegurado-
res, Perits i Mediadors d’assegu-
rances. Així, l’acte central va ser 
aquest pilar amb la colla castellera 
els Marrecs de Salt on a la pinya 
hi va haver representació dels di-

> Àpat de germanor amb motiu de la nostra festa patronal

> Fem pinya, una festa participativa de reconeixement als cossos de seguretat

ferents cossos de seguretat així com del 
sector assegurador i la societat civil, i 
junts es va formar un castell humà.

A més dels Marrecs de Salt, la festa va 
comptar amb la participació de la Fal-
lera Gironina, la dinamització de Trapi, 
repartiment de globus i degustació de 
suc de taronja.
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pel·lícula Nàufrag amb el qual es 
comunica encara que no vulgui. 
 
Comunicar és la base i per a molts 
professionals també la venda. És 
una pena que des del col·legi no es 
facin classes pràctiques de comuni-
cació, oratòria o venda, però sem-
pre hi ha solucions per a tot.
 
Les associacions i col·legis de me-
diadors i algunes corredories han 
professionalitzat la seva comunica-
ció amb personal intern o extern, 
contractant els serveis d’agències 
especialitzades o, directament, al-
gun membre de la pròpia entitat re-
alitza aquesta tasca a la perfecció, 
amb total solvència. I un gran exem-
ple és el Col·legi de Mediadors de 
Girona, puc semblar un pilota però 
és la veritat. Ja són 15 anys dedi-
cat a la informació d’assegurances i 
garanteixo que el Col·legi comunica 
com cal.

Però en molts col·legis, associacions 
i corredories és molt pobra la seva 
labor de comunicació sectorial. I es 
pot deduir que la majoria d’agents i 
corredors allò que transmeten a un 
client tampoc ha de ser gaire eficaç. 
Perquè no és la seva tasca, ni més 
ni menys.

Si parlem de contactar amb els 
mitjans de comunicació perquè pu-
bliquin alguna cosa, no dic que una 

EL DELICAT PLAER D’INNOVAR I COMUNICAR

“Una de les 
millors formes 

d’innovar és 
mitjançant la 
comunicació”

   irma convidadaf

Guillermo Piernavieja  
Director de Grupo Aseguranza

Innovar no té per què referir-se úni-
cament a qüestions relacionades 
amb tecnologia. No solament és 
enviar un Whatsapp en lloc d’una 
carta postal com s’ha fet sempre, 
o descarregar una pòlissa en PDF 
en comptes d’imprimir-la. O habitu-
ar-nos a utilitzar la signatura digital. 
Es pot innovar en tot. I em permeto 
donar un consell a tots els media-
dors: una de les millors formes d’in-
novar és mitjançant la comunicació.
 
De la tasca imprescindible que de-
senvolupen els mediadors d’asse-
gurances està gairebé tot dit. As-
sessorament, especialització, pro-
ximitat, precisió, formació. Tot suma 
però sempre s’obren nous camins 
o sorgeixen problemes que gairebé 
obliguen a donar un altre pas. Si a 
un mediador se li planteja la pos-
sibilitat de mitjançar pòlisses d’un 
ram que fins ara no ha treballat li 
sorgeix, per tant, una necessitat de 
formació i després tot el que com-
porta aquesta incursió. És un exem-
ple molt simple a què em refereixo 
amb un nou camí, perquè el que fa 
no és més que innovar.
 
No només els mediadors han de 
fer un esforç en comunicació: els 
periodistes, o ens reciclem, o des-
apareixem. Per què? Molt senzill. El 
periodisme viurà una transformació 
molt major que l’experimentada en 
els últims 15 anys amb l’aparició 
d’Internet perquè el consum d’infor-
mació serà més immediat. El futur 

serà el periodisme mòbil, l’enfocat 
als dispositius mòbils, que seran 
una prolongació del nostre cos. Els 
periodistes hem d’aprendre a utilit-
zar les aplicacions per a smartpho-
nes i tauletes: escriure sobre la mar-
xa i publicar immediatament en els 
webs i xarxes socials; gravar vídeo 
i transmetre’l a l’instant incloent un 
breu comentari; el mateix amb àudio 
i entrevistes en directe, i, per des-
comptat, fotografia. Si no aconse-
guim fer-ho, d’aquí a uns anys esta-
rem fora del mercat.
 
Suposa una immediatesa no vista 
fins ara a Espanya i els periodistes 
hem d’anticipar-nos i tractar ja el 
futur. Però l’anterior no té per què 
suposar una pèrdua de qualitat, a 
l’inrevés. La qualitat serà d’una ban-
da la immediatesa i la brevetat, ser 
els primers a informar i fer-ho bé. 
Per una altra, l’anàlisi profunda, si 
es vol dir així, estarà disponible en la 
revista en paper o PDF, en els blogs 
temàtics, en els webs i en els butlle-
tins (m’agrada més que newsletter), 
perquè tindrem més temps per ela-
borar-los. La conjugació consisteix a 
informar ja i amb precisió, i després 
escriure continguts més intensos 
amb periodisme de dades, recerca, 
pensant en una lectura més relaxada.
 
Em nego al fet que algú digui que no 
es pot innovar. I menys en l’assegu-
rança i en el periodisme. Nosaltres 
ho fem i els mediadors ho poden fer, 
sempre. I igual que deia abans que 
els smartphones i tauletes seran 
una prolongació del cos del perio-
dista, considero que la comunicació 
serà una part més del treball dels 
mediadors.
 
Des que ens aixequem fins que 
ens fiquem al llit tots estem comu-
nicant. A casa amb els més pro-
pers, al carrer, a l’oficina i amb els 
amics. Fins l’ermità que fa 25 anys 
que viu aïllat del món segur que 
té un amic invisible, un amic Wil-
son com el del protagonista de la 
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lletins per a petites empreses sobre 
alguna cosa molt específica. Aques-
ta experiència em confirma any rere 
any que sempre cal innovar i crear, 
fins el més insòlit.
 
A hores d’ara estic convençut que el 
digital és el futur. Però també crec 
fermament que les publicacions en 
paper no desapareixeran, encara 
que sí que hauran d’adaptar-se. En 
el nostre cas, paper i digital convi-
uen perfectament, només cal definir 
bé quin contingut hem de redactar 
per a cada suport. La informació 
immediata la podem consultar des 
de l’smartphone fins a Twitter o ac-
cedint al web d’un periòdic, però la 
lectura d’un reportatge requereix 
temps i un altre suport.
 
La comunicació que podríem ano-
menar global ens obliga als perio-
distes a ser molt ràpids i creatius, 
és alguna cosa habitual en la nostra 
professió i ens fa anar sempre cor-
rent. El premi que tenim és que és 
molt gratificant, perquè el gran va-
lor és comunicar i informar.
 
En conclusió, i sense saber si 
m’equivoco: mediadors i periodis-
tes hem de ser professionals del 
segle XXI, amb projectes i valors 
per a clients del segle XXI. I sem-
pre comunicant. Haurem de canviar, 
millorar, innovar i fins i tot estudiar? 
Doncs és molt probable. Si no, esta-
rem professionalment morts.
 

f

corredoria o un col·legi de la gran-
dària que sigui hagi de crear un de-
partament de premsa, comunicació 
o com el vulguem anomenar i con-
tractar algú per a aquest fi. Pot ser 
algú intern amb dots més senzills 
del que sembla per confeccionar 
una nota de premsa. I si ens referim 
a comunicar en general, només cal 
que ho faci algú amb una mica de 
soltesa per redactar en funció del 
mitjà per al qual vagi a comunicar: 
Twitter, Facebook, correu electrò-
nic, Whatsapp, Linkedin, Instagram, 
carta postal o un simple fullet.
 
A la pregunta de què està social-
ment sobrevalorat, el pintor Miquel 
Barceló responia en una entrevista 
a El País (23 de maig) que “a Oc-
cident, gairebé tot. Per exemple, la 
tecnologia i les xarxes socials”. No 
hi estic d’acord, considero que els 
avanços tecnològics amb prou feines 
han despertat. I que les xarxes soci-
als tenen un potencial que encara no 
hem començat a descobrir.
 
No ho oblidem: sempre estem co-
municant, la qual cosa no ha de con-
fondre’s amb vendre. Utilitzar totes 
les vies de comunicació al nostre 
abast és el millor que es pot fer, 
però a hores d’ara hem de tenir clar 
que les xarxes socials no serveixen 
per vendre, sí per apuntalar les rela-
cions amb els clients o que la nostra 
marca vagi calant, que soni, que es 
recordin de nosaltres. I això serveix 
per als mediadors i per a qualsevol 
empresa.
 
Per exemple, posem per cas una 
corredoria de petita grandària. Té 

com a client una pime productora 
de verdures. Aquesta pime té un 
creixement sostingut, va guanyant 
volum i vol exportar els seus pro-
ductes al Marroc. Doncs la corre-
doria pot enviar-li cada setmana o 
cada quinze dies un petit butlletí per 
correu electrònic amb notícies com 
aquesta: “el Marroc, el desafiament 
d’un mercat emergent” (font: nota 
de premsa de Coface).
 
Un altre exemple: un dels seus 
clients vol crear una nova empresa. 
És jove, no té suficient liquiditat i 
no sap bé a quina administració o 
banc acudir. En aquest butlletí pot 
incloure una notícia com aquesta del 
Ministeri d’Hisenda, datada el 27 de 
maig: “Pimes i midcaps rebran 250 
milions d’euros d’una línia de crèdit 
signada pel Banc Europeu d’Inversi-
ons i l’ICO”.
 
L’important és el missatge i com es 
transmet. Els exemples anteriors 
són molt senzills per expressar que 
l’única cosa que cal fer és definir un 
públic, quina informació se li envia 
i amb quin fi. Amb un llenguatge 
sempre comprensible i eficaç. En 
realitat, els suports pels quals medi-
adors i periodistes comuniquem van 
canviant al fil dels avanços, fins i tot 
el llenguatge que utilitzem en funció 
d’aquest suport, però l’essència del 
missatge no canvia. Perquè la co-
municació sempre serà comunica-
ció. La clau serà com innovar.

Tinc més de 20 anys de professió, 
de periodisme de carrer i sobretot 
d’oficina. Periodisme de pensar, 
crear, dissenyar i projectar, que crec 
que és amb el que més gaudeixo. 
Molt abans de dedicar-me a la infor-
mació d’assegurances vaig treba-
llar bastant temps ideant projectes 
editorials, en la seva majoria petits, 
coses senzilles. Unes vegades era 
la creació d’una revista, unes altres 
assortir de reportatges innovadors 
revistes especialitzades i fins domi-
nicals. També el llançament de but-

   nformació col·legial
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    ormacióf

FORMACIÓ I RECICLATGE 
PROFESSIONAL 

JULIOL 2015 
Dijous 2. Conferència “Les assegurances de 
lucre cessant, l’eterna assignatura pendent”. 
Girona.

SETEMBRE 2015 
Dijous 24. Jornada “Vida i pensions” (títol 
pendent de determinar). Girona.

Aquests actes són vàlids per a la formació contínua per a 
l’exercici de les funcions de les persones que integren les ca-
tegories B i C del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, sobre 
competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 
18.2.2011 que 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 reassegu-
rances privades.

CURSOS

OCTUBRE 2015 
Dilluns 5. Inici Curs Superior d’Asseguran-
ces 2015-2016 (Curs de formació en matèries 
financeres i d’assegurances privades – Certifi-
cat Grup A). Girona.

Aquests 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 reas-
segurances privades exigit a les persones a què es refereix 
l’article 39.1 de la Llei 26/2006, enquadrades en el Grup A, 
a què es refereix el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, so-
bre competència professional, i la Resolució de la DGSFP de 
18.2.2011 que 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 reassegu-
rances privades.

CURSOS MONOGRÀFICS DE 
RECICLATGE PROFESSIONAL 
2015-2016

Girona

En preparació

Girona. Cursos monogràfics de reciclatge pro-
fessional

Aquests cursos són vàlids per a la formació contínua per a 
l’exercici de les funcions de les persones que integren les ca-
tegories B i C del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, sobre 
competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 
18.2.2011 que 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 reassegu-
rances privades.

Activitats

Noves tecnologies

Signaturit: una 
nova eina per 
als nostres 
despatxos 
professionals
És un servei de signatura electrònica 
avançada amb plena validesa legal i que 
permet signar qualsevol document des 
de qualsevol lloc. Proporciona una solu-
ció per agilitar el tancament de transac-
cions en línia d’una forma ràpida i eficaç. 

Ho fa a través d’una signatura electrò-
nica avançada amb plena validesa legal 
que permet signar documents des de 
qualsevol dispositiu (smartphones, tau-
letes, ordinadors personals...) sense 
necessitat d’instal·lar cap aplicació ni 
disposar de cap programa.

Habitualment la mecànica que seguim és 
la següent:

1. Preparar tota la documenta-
ció, sol·licitud, declaració de salut, 
proposta. 
2.  Enviar-la al client.
3.  Aquest al seu torn ha de:
3.1. Imprimir-la
3.2. Signar-la
3.3. Escanejar-la
3.4. Reenviar-la

Aquest procés triga una mitjana d’uns 
10 dies aproximadament des de l’inici de 
l’operativa. A més, per la nostra banda 
hem de tenir una persona que gestioni 
tota aquesta documentació, l’emmagat-
zemi i en faci tot el seguiment. I sempre 
estem subjectes a l’eficàcia administrati-
va del client, que si és un particular, pot 
ser del tot precària.

Què proposa Signaturit?

1. Contractació a/e: per a les signatures 
a distància. El client és a casa i rep un 
correu electrònic per poder signar el do-
cument.

2. Contractació en línia o web. El procés 
de signatura de Signaturit està embegut 
en el flux del web del nostre client. El 
client podria veure el document i carre-
gar-lo amb l’aparença corporativa de la 
companyia sense haver de sortir a una 
plataforma externa.

3. Contractació en persona. Ideal per a 
les flotes comercials o de distribució i lo-
gística que han de tancar acords directa-
ment cara a cara amb el client.

Pel que fa a la legalitat, al mateix web de 
Signaturit podem trobar la resposta: 

•Directiva 1999/93/EC de la Unió Eu-
ropea

•U.S. Electronic Signature in Global 
and National Commerce Act (ESIGN)

•Uniform Electronic Transactions Act 
(UETA)

No és una aplicació del tot gratuïta. Ens 
proposa diferents preus segons l’ús que 
en fem: 

1. Gratis fins a 5 documents/mes
2. 14,90 € fins a 50 documents/mes
3. 29,90 € fins a 120 documents/mes
4. Cal consultar per a major volum.

Aquesta eina pot significar una millora 
en la nostra activitat diària. 

Com sempre, des d’aquesta secció vo-
lem donar-vos a conèixer productes que 
ens poden ajudar en el nostre dia a dia 
professional. 

Per a més informació:
http://signaturit.com/es/descripci-
on-de-producto/

Comissió de Noves Tecnologies
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CAPÍTULO 1
Sobre cuestiones generales del  
derecho de daños ................................................... 31

CAPÍTULO 2
Sobre el daño.......................................................... 237

CAPÍTULO 3
Sobre cuestiones particulares  
del derecho de daños ..................................... 467

CAPÍTULO 4
Sobre el seguro de responsabilidad civil ..... 641

CAPÍTULO 5
Propuestas para la mejora de la justicia y de los pleitos 
por daños ......................................................... 953

     ibliotecab

Aquest llibre és una revisió actualitza-
da d’una edició anterior (Derecho de 
Daños 2011) que va néixer arran de 
la celebració del Congreso Internacio-
nal sobre Derecho de Daños que es va 
celebrar a Madrid l’any 2011, arran de 
la constant evolució jurídica de tots els 
temes tractats.

El llibre està, inicialment, destinat a 
qualsevol professional (jutges, advo-
cats, fiscals...) en l’àmbit de consulta 
sobre qüestions actuals en tot tipus de 
plets de danys relacionats amb assump-
tes de responsabilitat civil vinculats es-
tretament amb conceptes asseguradors 
que sempre apareixen en els procedi-
ments judicials.

Així doncs, tenim a les mans un text 
molt interessant per a qualsevol profes-
sional del sector assegurador que vulgui 
consultar o aprofundir en matèries jurí-
diques amb raonaments molt extensos 
i amb una important relació de juris-
prudència aplicada a cada temàtica en 
concret que està analitzada i comentada 
per diferents professionals àmpliament 
reconeguts en l’àmbit jurídic.

Gràcies a l’amplitud de temes tractats 
amb rigor i extensa explicació i amb 
nombroses cites de jurisprudència, el 
volum resulta molt extens (988 pàgines) 
i molt dens en descripció de conceptes, 
i esdevé un llibre de consulta per a te-
mes molt concrets i específics repartits 
en cinc capítols amb blocs temàtics amb 
molta coherència.

En el primer capítol s’analitzen les qües-
tions generals dels drets de danys i re-
passa el posicionament del Tribunal Su-
prem en aquesta tipologia de plets de 
danys sobre dos temes en concret: la 
mort prematura de la víctima i els casos 

Índex

> DERECHO DE DAÑOS 2013
  Mariano José Herrador Guardia
  Director

de col·lisió múltiple en accidents de cir-
culació, i acaba amb una revisió de pro-
cediments processals de les parts impli-
cades, proves pericials, al·legacions, etc.

El segon capítol està dedicat íntegra-
ment al dany com a requisit imprescin-
dible en les reclamacions per responsa-
bilitat civil extracontractual, i centra el 
tema en quatre apartats: la contribució 
de la víctima en la causació del dany, la 
determinació i quantia del dany moral, 
els danys relacionats amb conceptes 
d’urbanisme i una anàlisi final sobre els 
danys punitius.

La tercera part aborda de ple les qües-
tions particulars sobre el dret de danys 
que han sofert variacions jurídiques im-
portants en els moments actuals sobre 
quatre temes en concret: la responsabi-
litat civil per incitar a la contractació de 
productes financers, d’inversió i banca-
ris no desitjats per l’afectat, la respon-
sabilitat concursal dels administradors 
socials, la responsabilitat civil en les 
relacions de veïnatge i la responsabilitat 
civil medicosanitària sobre el dany des-
proporcionat, l’aplicació de normatives 
de consum, el consentiment informat de 
la víctima i la responsabilitat de les enti-
tats asseguradores en sanitat.

El capítol quart se centra en la temàtica 
més interessant per als professionals 
del sector assegurador ja que tracta 
directament sobre les assegurances de 
la branca de responsabilitat civil. El des-
glossament realitzat aborda plenament 
el concepte del risc com a causa dels 
contractes d’assegurances (la relació 
de causa entre el risc i el fet causant, la 
possibilitat i el dany, els riscos assegu-
rables i les exclusions, i les delimitacions 
i limitacions del risc amb repercussió en 

les clàusules delimitadores i limitadores 
dels contractes d’assegurances); el con-
cepte i aplicacions jurídiques de la suma 
assegurada en les assegurances de res-
ponsabilitat civil (concepte limitador o 
delimitador, sublímits, unitats de sinistre 
i les assegurances per capes de cober-
tura) i, per últim, el deure per tal d’evitar 
i mitigar el dany, la rellevància del con-
cepte de bona fe i de la prevenció de 
danys dins del contracte assegurador.

El darrer i cinquè capítol proposa una 
sèrie de mesures per a la millora de les 
actuacions i procediments en els plets 
judicials per danys.

En conclusió, un text molt interessant 
com a eina de consulta per aprofundir 
en l’estudi i anàlisi conceptuals i jurí-
dics, amb extensa jurisprudència, sobre 
temes molt concrets i específics de la 
responsabilitat civil.

Autor: Diversos autors
Editora: Thomson Reuters Aranzadi
ISBN: 978-84-9014-115-1
988 pàgines

Pere Casellas Sans
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> Valor de la cartera d’assegurances

        interèsd’

En més d’una ocasió se’ns ha de-
manat com a assessoria tècnica del 
nostre col·legi que es fes la valo-
ració de la cartera d’assegurances 
d’un mediador.

D’entrada, cal dir que es pot valo-
rar únicament la cartera dels corre-
dors o corredories d’assegurances, 
ja que d’acord amb el punt 1 de 
l’article 11è de la Llei 26/2006, de 
17 de juliol, de mediació d’assegu-
rances i reassegurances privades 
“los agentes de seguros no 
podrán promover el cambio 
de entidad asegu-
radora en todo o en 
parte de la carte-
ra de los contratos 
de seguros que se 
hayan celebrado con 
su mediación. Tam-
poco podrán llevar 
a cabo, sin consenti-
miento de dicha en-
tidad aseguradora, 
actos de disposición 
sobre su posición 
mediadora en dicha 
cartera”.

És a dir, la valoració de 
la cartera d’un agent o 
agència d’assegurances 
està en mans de les en-
titats asseguradores que 
representi (una o diver-
ses segons sigui agent 
exclusiu o vinculat) i, com a mínim, 
ha de ser el que marca l’article 28 
de la Llei 12/1992, de 27 de maig, 
sobre contracte d’agència, que as-
senyala que la indemnització per 
clientela “no podrá exceder, en 
ningún caso, del importe me-
dio anual de las remuneraci-
ones percibidas por el agen-
te durante los últimos cinco 
años o, durante todo el perí-
odo de duración del contrato, 
si éste fuese inferior”.

Feta aquesta consideració, inten-
tarem explicar les bases sobre les 
quals es fonamenta la valoració 
d’una cartera d’assegurances.

D’entrada hem de dir que el valor 
real d’una cartera el podem obtenir 
d’un d’aquests dos valors compta-
bles:

- la facturació anyal del corredor 
o la corredoria, o

- les despeses necessàries per 
a l’obtenció/conservació d’aquesta 
cartera

El valor més alt dels dos serà el 
valor real de la cartera, recordant, 
però, que si les despeses són supe-
riors a la facturació per comissions, 
l’empresa és inviable i haurà de tan-
car en un termini més o menys llarg.

Ara bé, aquest valor real no és 
el que ens interessa conèixer, sinó 
quin és l’import que s’hauria de pa-
gar o cobrar en cas de compra o 
venda d’aquesta cartera.

En primer lloc podem dir que el va-
lor que podem obtenir d’una cartera 
es correspon a l’anomenat “fons de 
comerç” d’una empresa.

El fons de comerç el podem defi-
nir com el conjunt d’elements intan-
gibles o immaterials de l’empresa 
que signifiquin un valor per a ella. El 
composen, entre d’altres, la localit-
zació, el nom (més o menys cone-
gut), la clientela, etc.

En cap cas aquest fons tindrà un 
valor comptable mentre l’empresa 

estigui activa i, per tant, no 
podrà figurar en el seu ba-
lanç.

Valorar aquest fons i, en 
conseqüència, una cartera 
d’assegurances, tindrà sem-
pre, pel que hem vist, un alt 
component subjectiu ja que 
depèn, per a la major part del 
seu valor, de paràmetres im-
materials.

Passem a veure quins són 
aquests paràmetres.

En primer lloc cal insistir en 
el fet que el valor de la car-
tera d’un mediador no depèn 
de les primes que recapti sinó 
de la seva facturació, és a dir, 
de les comissions que cobra, 
i aquest és l’únic paràmetre 

objectivament quantificable.
 
És cert que, durant molt de temps, 

s’ha assimilat valor de cartera a pri-
mes intermediades. Aquesta forma 
de pensar deriva del temps en què 
les primes i comissions venien regu-
lades pel Sindicato Nacional del Se-
guro i, per tant, a un mateix import 
de primes recaptades corresponien 
unes mateixes comissions, o sigui, 
una mateixa facturació.
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Avui en dia això ja no és 

així i per a un mateix ram 
o producte assegurador 
existeixen infinitat de pri-
mes diferents i de comis-
sions, tant en percentatge 
com en valor absolut, tam-
bé diferents.

A més a més, cal afe-
gir que una part dels in-
gressos dels corredors i 
corredories poden no ser 
comissions, ja que la Llei 
de mediació permet a 
aquests professionals la 
facturació directa al client.

Així doncs, la informació 
quantitativa necessària 
per a la valoració vindrà 
donada per la distribu-
ció de les comissions de 
la cartera per rams i el nombre de 
pòlisses, també per ram, ja que no 
serà el mateix un import de comis-
sió dividit entre poques pòlisses que 
entre un nombre important.

En el primer cas, la pèrdua d’una 
sola pòlissa pot representar una 
minva important d’ingressos, men-
tre que en el segon cas potser ni es 
notaria.

A aquestes comissions caldrà afe-
gir la possible facturació del cor-
redor o corredoria, i fer constar si 
es podria continuar realitzant en el 
futur.

I aquesta és l’única informació in-
dubtablement quantificable, a partir 
d’aquí entrem en el terreny de la 
quantificació subjectiva.

Atès que és el resultat d’uns parà-
metres subjectius que ens porten a 
una previsió de futur, el valor aparei-
xerà sempre com una forquilla, entre 
un import màxim i un de mínim.

Perquè aquesta forquilla sigui tan 
estreta com sigui possible, cal tenir 
la màxima informació i, per tant, és 
imprescindible conèixer els paràme-
tres següents:

1. Evolució de la cartera en els 
darrers 4 o 5 anys. Si la cartera 
ha anat minvant, la seva possibili-
tat de pervivència en el futur serà 
menor. 

2. Perspectives dels rams en 
funció de les previsions d’evolu-
ció del mercat assegurador. Si la 
cartera està basada en rams amb 
poc futur, el seu valor serà infe-
rior.

3. Nombre de clients i ràtio de 
pòlisses per client. Ja hem co-
mentat la importància de tenir 
una cartera diversificada entre 
molts clients.

4. Implantació, o sigui, la dis-
tribució geogràfica. Una cartera 
molt extensa geogràficament pot 
ser més difícil de controlar que 
una de situada en una localitat i 
els seus voltants.

5. Fidelitat. No és el mateix una 
cartera que depengui exclusiva-
ment del mediador que una que 
tingui molts auxiliars externs.

6. Forma de pagament dels re-
buts. Com més impersonal sigui 

el cobrament (bancari, per 
l’assegurador, etc.), més di-
fícil serà que es produeixin 
baixes en canviar de medi-
ador.

7. Terminis de paga-
ment en cas de venda. Com 
més llarg sigui el termini de 
pagament d’una cartera, 
més alt és l’import.

8. Implicació del ve-
nedor en la conservació de 
la cartera. Com més s’im-
pliqui el venedor, més difícil 
serà que els clients canviïn 
de mediador i, en conse-
qüència, més alt serà el va-
lor d’aquesta cartera.

9. Pena l i t zac i ons 
per caiguda de cartera. Si 

existeixen penalitzacions, el valor 
augmenta, però s’ha d’anar en 
compte que el comprador no se 
n’aprofiti i acabi rebaixant sense 
raó l’import a pagar.

Per acabar, cal recordar que la va-
loració d’una cartera és sempre un 
intent de projecció cap al futur d’uns 
paràmetres actuals i que aquesta 
projecció està sotmesa a multitud 
d’incerteses.

S’ha de prendre, doncs, com el que 
és, una eina sobre la qual basar la 
negociació en cas de compra o ven-
da d’una cartera.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances

Assessor tècnic del Col·legi
de Mediadors d’Assegurances 

de Girona
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Veurem en aquest número unes 
quantes paraules i expressions 
relacionades amb l’àmbit dels pro-
ductes informàtics. En aquest es-
pai només en recollim unes quan-
tes, però si us cal consultar-ne 
més ho podeu fer en els “Dicci-
onaris en Línia” del TERMCAT 
(http://www.termcat.cat/ca/Dic-
cionaris_En_Linia/). 

amfitrió
L’amfitrió és l’ordinador que 
s’ofereix per contenir informació 
d’acord amb unes condicions 
establertes. En anglès és host.

anunci
Segur que us sona molt el terme 
anglès ad per designar el missatge 
publicitari que es difon per mitjà 
d’un web, un programa de correu 
electrònic, un xat, etc. En català, 
la proposta del TERMCAT per a 
aquesta paraula és anunci.

anunci emergent
S’anomena així, en anglès 
pop-up, l’anunci que apareix 
automàticament a la pantalla 
del navegador, en una finestra 

sobreposada a la de la pàgina web 
activa. 

baixada / descàrrega 
Ho fem quan copiem programes, 
fitxers i altres coses en un 
ordinador a través d’Internet. En 
anglès és download.

clicar / fer clic
S’usa tant una forma com l’altra, 
l’únic que cal tenir present és que 
la construcció fer clic necessita 
una preposició al darrere: sobre, 
damunt, en, a.

RECURSOS

Recentement s’ha presentat el 
Diccionari de les llengües del 
món (http://www.termcat.cat/
ca/Diccionaris_En_Linia/130/
Presentacio), publicació elaborada 
pel TERMCAT amb la col·laboració 
de la Direcció General de Política 
Lingüística, el Grup d’Estudi 
de Llengües Amenaçades de 
la Universitat de Barcelona i 
el CIEMEN. Forma part de la 
col·lecció “Diccionaris en Línia”, 
a què hem al·ludit més amunt, 
que conté més de 80 repertoris 
terminològics especialitzats. 

Aquesta obra, que en moments 
determinats pot ser útil a 
qualsevol sector professional, 
aplega informació sobre 1.264 
llengües diferents. 

Cada entrada conté, en primer 
lloc, la denominació o les 
denominacions catalanes de 
cadascuna d’aquestes llengües, 
i també inclou els noms de 
cadascuna en 18 llengües 
diferents: àrab, gal·lès, alemany, 
anglès, espanyol, basc, francès, 
gallec, guaraní, italià, japonès, 
neerlandès, occità, portuguès, 
rus, suahili, amazic i xinès. A 
més a més, el nom de la llengua 
també apareix escrit en la llengua 
mateixa de què es tracti. 

L’obra també aporta informació 
sobre la filiació lingüística de cada 
llengua, el lloc on es parla, la seva 
situació sociolingüística, vitalitat, 
alguns aspectes històrics, etc.

 

     ssegurem-nos-ena

     iversosd
AGENDA dels actes commemoratius 
del 50è aniversari

GENER
Roda de premsa de presentació del 
50è aniversari

FEBRER
Activitat infantil: 
Contacontes “L’assegurança que ens va 
tornar la il·lusió”

MARÇ
Concert benèfic

ABRIL
Taller de cuina: “Creació del plat de la 
mediació”

MAIG
Participació a Girona, Temps de Flors

JUNY
Festa popular: “Fem pinya”

JULIOL
Campanya de donació de sang: “50 
anys, 50 bosses”

SETEMBRE 
Viquipèdia: Col·legi de Mediadors d’As-
segurances de Girona

OCTUBRE
Presentació del nou logo del col·legi i 
reconeixement als presidents

NOVEMBRE
Concert de l’Escolania de Montserrat

DESEMBRE
Marató de TV3

DURANT TOT L’ANY es presenta-
ran diversos enigmes relacionats amb el 
nostre col·legi i la nostra professió creats 
per Màrius Serra.




