NOTA DE PREMSA
ELS MEDIADORS FAN SOVINT DE GERENTS DE RISCOS DE
LES PIMES, SEGONS S’EXPOSEN ELS EXPERTS REUNITS A
TARRAGONA
La trobada col·legial catalana, que ha coincidit amb el XXX Aniversari del Consell,
serveix per palesar que l’assegurança té cada cop més segments de clients que
es comporten de forma diferenciada
Tarragona, 20 de març. Les pimes espanyoles sovint no tenen recursos per comptar amb un
gerent de riscos, de manera que aquesta funció recau moltes vegades en els mediadors, segons
s’ha palesat en una de les sessions de la IV Jornada del Consell de Col·legis de Mediadors
d’Assegurances de Catalunya, que ha tingut lloc al llarg del dia d’avui a Tarragona
Sota el títol L’actuació que ha de tenir la gerència de riscos, presentada per l’assessor tècnic del
Col·legi de Barcelona, Pere Prats, en l’esmentada taula rodona hi han pres part la directora de
Riscos i Assegurances d'AGBAR, Ana Ruiz; el cap d'Assegurances i Riscos de CLH; Mario
Ramírez; el president i conseller delegat de Lloyd's Iberia, Juan Arsuaga; la gerent de Projectes
Estratègics de Ecolatina, Minimar Aspitia, i el responsable d'assegurances upstream de Repsol,
Antonio García. Els ponents han comentat que la gerència de riscos ha de mesurar com pot
afectar el risc als empleats, a la societat o a la imatge pública de les empreses, i no només als
balanços econòmics.
Grans riscos
Per una altra banda, , la gerent de Projectes Estratègics d’Ecolatina, Minimar Aspitia, ha exposat
el cas del vessament en una plataforma petroliera al Golf de Mèxic, l’any 2010, com a mostra del
que pot passar amb la gestió de sinistres de gran magnitud. Així, l’experta ha comentat que
British Petroleum, propietària del negoci de la plataforma, no tenia subscrita cap assegurança ni
per responsabilitat ambiental, ni per danys ni per cap altre concepte que no fos els que cobria els
seus directius. D’aquesta forma, l’impacte de la tragèdia ecològica va ser mínim per al mercat
assegurador. Aspitia, que assessora governs nacionals a través del Programa de Béns Públics
Regionals del Banco Interamericano de Desarrollo, ha exposat la importància de conèixer bé el
risc per subscriure’l.
Peritatge
Així mateix, en una altra taula rodona s’ha explicat que en els últims anys la relació entre els
pèrits, els mediadors i les companyies és ara més fluïda que abans, i que així ha de continuar
sent en el futur. Aquest punt de vista s’ha expressat en la sessió titulada L’enigma del peritatge,
moderada pel president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida, Jordi Piqué. Hi han
debatut el vicepresident del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Jordi Casagran; el
director de prestació de serveis de DAS Internacional, Pablo Lorán; el pèrit i director tècnic de
Global Pericia, Xavier Rodríguez; el responsable d'àrea pericial de Mútua de Propietaris, Jordi
Núñez; i el director tècnic de Niubó Associats, Josep M. Niubó. La conclusió ha estat que, tot i
que de vegades planeja l’ombra del dubte sobre la excessiva dependència del pèrit respecte de
la companyia, aquesta figura es limita a fer la seva feina segons uns criteris professionals, i que
l’asseguradora, per la seva banda, és qui decideix sota quina garantia de la pòlissa es pot cobrir
el risc.
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Perspectiva
En una altra de les sessions, el president de Liberty Internacional, Lluís Bonell, ha dit que “cal
trobar l’equilibri entre el negoci global i el negoci local”. En una conversa amb l’editor de Mediario
–revista del Col·legi de Barcelona-, Pasqual Llongueras, Bonell, un dels espanyols que ocupa un
càrrec de més rang en una multinacional estrangera, ha comentat també que “més que del client,
cal parlar de segments de clients”. Bonell ha insistit que “cada cop hi ha més segments de clients
que es comporten de manera diferenciada”, i ha recomanat als mediadors que apostin per la
tecnologia i la vegin més com una eina que com un competidor .
Retribucions
A l’última taula rodona s’han intentant desxifrar els pros i contres dels diferents tipus de
remuneracions per al mediador, ara que aquest tema s’està debatent en el si de les institucions
europees. En aquest debat, moderat pel president del Col·legi de Barcelona, Lluís Ferrer, hi ha
pres part el president d’ADECOSE, Martín Navaz; el CEO d’ARAG, Marià Rigau; el director
comercial d'Assegurances Catalana Occident, Luis Estrella; el president del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances de Tarragona i del Consejo General de los Colegios de Mediadores
de Seguros, Josep M. Campabadal; el director general de Negoci de Liberty Seguros, Josué
Sanz, i el director comercial de Reale, Javier Espinosa. Hi ha hagut coincidència que en el futur
s’haurà d’avançar cap a nous models de retribucions, potser de tipus mixt. Campabadal ha
apuntat tres idees en què avançar en el futur: la unificació del sistema dels sistemes de
connectivitat del sector, reduir el nombre d'agents i premiar la fidelitat.
Cloenda
La cloenda oficial ha anat a càrrec del president del Consell i del Col·legi de Girona, Antoni
Godoy; del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, Jordi
Òliva, i de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que han destacat la importància de
l’acte i el valor de les conclusions que s’hi ha pogut extreure.
La trobada ha tingut lloc al Centre Tarraconense El Seminari, un imponent edifici que forma part
del nucli històric de la ciutat, reconegut per la Unesco, i ha coincidit amb el XXX Aniversari de la
constitució del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
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Foto 2: Sra. Minimar Aspitia, gerent de Proyectos Estratégicos de Ecolatina.
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Foto 3: (d’esq. a dreta.) Sr. Lluís Bonell, president de Liberty International y Sr. Pasqual Llongueras, editor de
Mediario.
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