
L'INICI D'UN CAMÍ

EDITORIAL

ARTURSALAiBARDELLA
President

«( •••caminante no hay camino
se hace camino al andar•.

4vui és un dia especial. Satisfactori i gratificant. Avui neix
RISC una nova eina col.legial que pretén de mantenir-vos infor
mats i us brinda les seves pagines perqué hi col.laboreu. Neix
amb un afany d'informació i de comunicació. Vol ser la pri.m.era
passa d 'un servei de dialeg mutuo

A mi com a President de la Junta que ha posat en marxa RISC
em complau veure l'entusiasme d'uns companys que dediquen
part de la seva tasca afer possible que caminem endavant.

Aquest cami que ara tot just s'inicia ha d'ésser una sendera
planera que obri noves vies a tot el nostre col.lectiu, i que ho faci
des de la cordialitat i la reflexió.

Si RISC esdevé l'eina que ens faltava, que necessitavem, que
somniavem, que voliem... haurem aconseguit l'objectiu pretés.
De nosaltres depén i aquest és el compromis que la Junta adqui
reix amb tots ela col.legiats; un compromis que el Col.legi adqui
reix amb si mateix.

Perqué aquest butlleti intern neix de la necessitat d'establir
un lligam, un pont eptre tots els companys, fem des d'aqui i ara
una crida a tots els col.legiats que hi tinguin interés, perqué hi
col.laborin, hi escrigtlin i, adhuc, se'n facin carrec, si aquest és el
seudesig.

Felicitem-nos per aquest naixement i contribulln a fer gran la
publicació. Peixem-la com fariem amb un infant i ensenyem-la a
caminar. Que tota sola sigui capa9 de madurar i que nosaltres,
amatents, l'ajudem a créixer sana i forta, critica i punyent, justa i
mesurada, Ja que només aixi esdevindra efica9.

Benvingut RISC al nostre col.lectiu. Per molts anys.
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CORREU OBERT NOTICIARI

NOVA SEU DE WINTERTHUR

CONFERENCIA DEL FISCAL
RAFAELVALERO

CONFERENCIA DEL PERIT.
JOSEP Ma NIUBO

Sabiem q~e la conferencia havia des
pertat gran interés pero les previsions
ens van depassar, i la capacitat de la sala
resulta petita.

El Fiscal féu una detallada an8lisi del
tema i se centra, sobretot, en el projecte
de llei i en les repercusions que la despe
nalitzaci6 deis accidents de transit com
portara.

La disertació fou seguida amb atenció
i un cop acabada la intervenció del senyor
Valero, se suscitaren nombroses pregun
tes que foren aclarides pel ponent.

tervencí6 del perit en els sinistres de
danys propis, tot analitzant l'arranja
ment amist6s i el nomenawent de perits.
A continuació s'extengué sobre la perita
ció deis sinistres de responsabilitat civil,
en la seva problematica i en la seva espe
cificitat. tot exemplificant la seva inter
venció amb casos practics i amb la repro
ducció videogr8.fica de grans incendis.

La conferencia fou seguida amb inte·
res per un nombre important de profes
sionals, atesa la gran quantitat d'inter
vencions que se suscitaren entre eIs as
sistents un cop acabada l'exposició del se
nyorNiubó.

~ t
afael Valero Dltra, Fiscal en Cap

de I'Audiéneia Provincial de Lleida va im
partir, el dia 6 de juny, una conferencia
sota el titol: ..El enjuiciamiento de los ac
cidntes de tráfico. Perspectivas de futuro
ante el proyecto de Ley Orgánica de ac
tualización del Código Penal".

~ proppassat dia 5 de maig el
CoUegi d'Agents í Corredors d'Assegu
rances va organitzar una conferencia so
bre la Figura del perit taxador d'Assegu
rances.

Josep M a Niubó i Vidal en fou el po
nent. La seva exposíci6 se centra en la in-

LaCompanyia Winterthur inaugurá el proppassat 2 de juny la nova seu social
a Lleida. Les noves dependemcies són ubicades a Lluís Companys nO 1 - 3. Des d'aqui
volem felicitar-los i desitjar·los totaclasse d'exits.

NOTA

~
istingit President:

Em permeto distreure la teva
atenció per fer-te arribar les me
ves inquietuds com a coUegiat_

Segur que compartiIn el cri
teri que la nostra professió és du
ra, donada la forta competitivitat
en la que es mou, peró alhora és
satisfactória perqué d'alguna
manera contribuün a garantir la
tranquiLlitat deIs nostres conciu
datans.

Com a coUectiu penso que
seria interessant que dediques
sim tots els esfor<;¡os necessaris
per inculcar als companys les
normes deontológiques de la nos
tra professió. 1 fer-ho des de la in
formació que no des de la repres
sió.

Cal que tothom es conciencii
de la feina que duu a terme. De la
seriositat i de la responsabilitat,
és a dir, de la professionalitat,
amb qué ha d'actuar en tot mo
mento 1 crec que aixó és una tasca
del CoUegi i que correspon a la
Junta que presideixes arbitrar
les mesures adients per a aconse
guir-ho.

Segur que sabrás compren
dre les meves inquietuds, aprofi
to aquest rnitjá que tan encerta
dament heu posat al nostre abast
per a fer-les arribar a tots els
companys i no vull acabar sense
felicitar-vos per la seva creació.

Atentament.
Un col.legiat de la Noguel"8..

JORNADES
DE RESPONSABILITAT CIVIL

FESTA DE L'ASSEGURANQA

Agra'im des d'aquestes pAgines, una
vegada més la col.laboració que hem re·
but. de les segilents Entitats:
A.a.F. SEGUROS. S.A
ASCAT ASSEGURANCES
ATLANTIS
BANKPYME SEGUROS VIDA. S.A.
CAP·ARAO
CATALANA COMPANYIA O'ASSEGURANCES
COMMERCIAL UNlON
CREBA ASEGURADORA i REASEGURADORA

18¡;:RICA. S.A
CEPSA
HISPANO ALSACIANA
LEPANTO. S.A.
MAPFBE
MÚTUA LLEIDATANA O'ASSEGURANCES
PLUS ULTRA
REOOIS
SCHWEIZ
UNISEGUROS. S,A
VELÁZQUEZ. S,A GRUPO ROYAL
WINTERTHUR
ZURlCH

~ntres'está tancant aquest butlle
ti, comencen les PrimeTes Jornades de
Responsabilitat Civil a Lleida. Han estat
organ..itzades amb gran encert per la Mú
tua Lleidatana i en les quals el nostre
Col.legi hi ha col.laborat.

Aplaudim aquesta injciativa de Mú·
tua pel'qué jOl'nades com aquestes contri
bueixen a potencial' el sector. r aixo és bo.
A més a més, toL i que siguin destinades
als professionals. contl'ibueixen Lambé a

atansar el sector a la societat, ja que els
mitjans de comunicació social se'n fan
resso. 1 aixo també és bo. 1 encara més si
tenim en compte la qualitat deIs ponents.
alguns amb responsabilitats comunita
ries, i d'altres persones de gran prestigi
en els seus respectius camps. hem de con
venir que la iniciativa de Mútua Lleidata·
na ha estat encertada.

Felicitem, dones, publicament des
d'aquest butlleti a la Mútua Lleidatana i
l'eneoratgem a organitzar-ne les segones.
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COL. LABORACIÚ

MALGRAT TOT... FUTUR ESPERANCADOR

MOVIMENT DEL CENS
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 1989

La problemática actual en la
mediaci6 asseguradora és, si més
no, preocupant. La desaparici6
d'Asseguradores, algunes per
qué han fet fallida i la gran majo
ria mitjan9ant la liquidaci6 impo
sada per la Direcci6 General
d'Assegurances; la dinámica
canviant amb l'aparici6 de grups
estrangers en el mercat -que a
través d'adquisicions i posteriors
fusions- estan canviant la feso
mia del mercat assegurador; i si
a tot aixó hi afegim l' .atenci6 que
la gran banca está prestant a
1'asseguran9a», tot creant noves
companyies la majoria d'elies
captives de Bancs i Caixes d'Es
talvi, i 1'agressivitat demostrada
a través de campanyes publicitá
ries (com en el cas deIs Fons de
Pensions, en que al semblar
s'han gastat més diners que no
pas han recaptat en la contracta
ci6 de Plans) veiem amb preocu
paci6 que la situaci6 actual de
1'entorn assegurador, és, a més a
més de preocupant com hem dit
en comen9ar, desorientadora.

En la premsa tecnica hem lie
git no fa gaire alió que pensen i
com actuaran algunes Entitats,
sobretot estrangeres, i certa-

ALTE8
AGENTSAFECTES
• Lydia Abellana Mir. Lleida.
• Miquel Ángel BalaoGarcia. Mollerussa.
• Ma Dolors Bertran Llavera. Bellpuig.
• Vicente Biols Figuera. Solsena.
• Joan Canellas Gilabert. Tarrega.
• M a. Carmen Farran Ricart. Lleida.
• Augusto Fuentes Gazola. Lleida.
• Enrio Guiu Guiu. El Soleras.
• Teresa Hortet Miquel. Benavent SegriA.
• Ramon Mata Morros. Mollel'usa.
• Adolfo Miralles Lozano. Lleida.
• Eduardo Pérez Lorenzo. Alfarras.
• Jordi Pujal Vidal. Tarrega.
• Josep Ramon Puyol Miró. Vielha.
• Javier Rubies Rubies. Balaguer.
• M a Teresa Sangra Aldabó. Agramunt.
• Ramon Sans Palau. Arbeca.
• Montserrat Sulla Bringueret. Pobla S.

ment les coses que ens proporcio
naran no s6n gaire afalagadores.
Vegeu-ne sin6 algunes: .Vamos a
actuar a través de empleados di
rectos y grandes brokers», .No
creemos en la red de Agentes tra
dicional», .Las comisiones han de
verse reducidas», «Utilizaremos
canales paralelos de producci6n»,
etc. etc.

Davant aquesta allau de
qüestions de tot tipus que se'ns
atansen, ¿quin és el cami que
hem de seguir per tal de defensar
la petita o gran -segons els ca
sos- parcel.la de negoci intervin
guda?

Com a primer qüesti6 a consi
derar s'hauria de parlar de la for
maci6 del mediador i la deIs seus
col.laboradors, fins i tot en par
cel.les que no serien própiament
nostres peró de les quals n'hem
de tenir UDS bons coneixements,
em refereixo concretament a la
deIs temes fiscals, per tal de po
der assessorar amb professiona
litat una asseguran9a temporal
de vida, un diferit de jubilaci6 o
bé un Pla de Pensions.

Adaptaci6 de la nostra admi
nistraci6 a les noves tecnologies:
informática, ofimática, etc. que
ens permetran una óptima auto
explotaci6 de les nostres carte
res.

Tampoc hem d 'oblidar la pos
sibilitat de les agrupacions
d'Agents o la creaci6 de brokers
amb el consegUent augment de

INFORMACIÚ

CORREDORS
• M a I¡sabel AixalA Mesa).les. Lleida.
• Fco. Xayier Bonastre Oliva. Tarrega.
• FCQ. J:os?: Oña.~az:tÜ1.:"~leida:. _ '".

CORREDORIA
• Gabinete Técnico Asegurador. Corredu

ría de Seguros, SL. Lleida.

TRAN8FORMACION8
A CORREDOR
• Victor Montoy Cuita. Lleida.
• Francisco Palacín Porte. Mollerusa.
• Xavier Porta Tallada. Lleida.
• Ramon Queralt Montañola. Alcarras.
• Josep Maria Riu Sánchez. Cervera.

A CONSERVACIÓ DE CARTERA
• Vicente Cases Abad. Albesa.
• Salvador Figuera Batalla. Tremp.

potencial i de reducci6 de costos.
Peró tot aixó tindrá poc valor

si els Agents i Corredors no
comptem amb productes mo
derns i competitius i que puguin
ser oferts en les mateixes condi·
cions en que ho s6n per les multi
nacional de venda .quasi» directa
o de xarxes bancéries o paral.le
les, amb facilitats de pagament
fins i tot mensuals. Aixó única
ment ho poden resoldre les Enti
tats i si aquestes no s'adapten rá
pidament a la nova situaci6 la
perdua de cartera pot ésser im
portant per a les própies Entitats
i per als mediadors.

Potser un cop passat 1'any
1993 amb la total adaptaci6 de
1'Asseguran9a d'Automóbils a
les directrius de la Comunitat
Económica Europea i 1'assenta·
ment deIs grans grups multina
cionals les aigUes tornaran al seu
Bit «normah.

Malgrat tot el que s'ha indi
cat, el repte és important per als
mediadors, potser haurem
d'ésser flexibles en algun aspec
te, peró si som capa90s de subsis
tir i adaptar-nos al nou entorn, el
futur pot ésser esperanc;:ador, ja
que la intervenci6 d'un Agent o
Corredor d'Assegurances tindrá
una important consideraci6 so
cial i els bons professionals gau
diran de prestigi i seran sol.lici
tats en qualitat d'assessors.

ALBERT FERNANDEZ i JORGE
Agent d'Assegurances

• Xavier Gaya. Canalda. Bellpuig.
• Francisco Sauquet Vidal. Gerri la Sal.
• JauQ;le Segw-,i Graus. Castelldans.
• Jasep ?y1ad~ Y1-Ue Ortega. Lleida.

BAlXES
• Rosa Maria Badia Mercé. Barcelona.
• Daría Bertran Muns. Lleida.
• Eugeni Cebollero Leris. Alrnacellas.
• Reyes Doménech Pedreral. Lleida.
• Francisco Elscasany Queraltó. Altet.
• Jaume Mata ViJalta. Mollerusa.
• Joan Piqué Cabro!. Lleida.
• LlUÍs Porta Vilalta. Lleida.
• Carmen Roig Gaspa. Agramunt.
• Josep Sans PaJau. Arbeca.
• Santiago Solans Marsal. Bellpuig.
• M a Carmen Vilalta Casbas. Lleida.



CALENDARI FISCAL

OBLIGACIONS FISCALS
DELS AGENTS i CORREDORS D'ASSEGURANCES

1989

CLASSE DE DECLARACIÓ,
Pagtunents fracclonats.
• Ir trimestre. TERMINI: 1 d'abril· 5 de maigo MODEL: 130.
.20 trimestre. TERMINI: 1 dejuliol- 5 d'agost. MODEL: ISO.
• 3r trimestre. TERMINI: 1 d'octubre - 5 novembre. MODEL: 130.
• 4t trimestre. TERMINI: 1 degener - 5 defebrerde 1990. MQDEL: 130.

IMPOST,
Renda Persones Físiques.
CLASSE DE DECLARACIÓ,
Declaraclons de retencions a tercers.
• Ir trimestre. TERMINI: del'l al20d'abril. MODEL: 110.
.20 trimestre. TERMINI: de 1'1 al 20 dejuliol. MODEL: 110.
.:Jr trimestre. TERMINI: de }'1 a120 d'octubre. MODEL: 110.
• 4t trimestre. TERMINI: del'} al 2D de generde 1990. MODEL: 110.

CLASSE DE DECLARACIÓ,
Resum anual de retencions a tercers.
• Juntamentamb e14t trimestre. TERMINI: de 1'1 a120 de generde 1990. MOD.: 190.

CLASSE DE DECLARACIÓ,
Declaració anual d'operac1ons més grane de 500.000., penetes (1). Exercici 198B.
TERMINI, de 1'1 al 29 d'abril, MODEL: 347.

IMPOST,
I.V.A.
CLASSE DE DECLARACIÓ,
Declaraclons trimestrals.
• Ir trimestre. TERMINI: de 1'1 al 20 d'abril. MODEL, 300.
• 20 trimestre. TERMINI: de 1'1 al 20 de julioL MODEL, 300.
• 3r trimestre. TERMINI: de 1'1 al 20 d'octubre. MODEL: 300.
• 4t trimestre. TERMINI: de 1'1 al2D de gener de 1990. MODEL: 300.

CLASSE DE DECLARACIÓ,
Besum. anual juntament aDlb e14t trimestre. TERMrnI: de }'1 al 20 de gener de 1990.
MODEL,390.

IMPOSTOS LOCALS,
UloéDcia Fiscal. Taxes. arbitris. etc. TERMINI: Durant el perlode voluntari establert
per cada ajuntament.

NOTA: Encara no se sapo en no haver-se dictat, el calendari de presentaci6 de la DecIa
ració final de l'I.R.P.F. de 1988, que a'ha de presentar e11989. Tot fa pensar
que sera durant e14t trimestre.

(1) No atecta aJ tema de les comissions.

winterthur

AGENDA COL.LEGIAL

ACTIVlTAT8

.27 DE JUNY: Festa de l'AsseguranQ8.
m Campionat de futbol sala
m Campionat de Tenn.is
III Campionat de botifarra
A les 10:30 hores es jugaran les finala

deIs campionats al Club de Tennis Lleida.

A les 22 hores SOPAR DE GERMA
NOR (Fonda del Nastasi).

A les 24 hores, lliurament de trofeus
als vencedora deis campionats.

A continuació gran revetlla a carTee
de l'orquestra IV Dimensión.

• A MITJAN 8ETEMBRE: Inauguració
del Curs de Preparació per a 1'obtenció del
Tito!.

• DEL 16 AL 20 D'OCTUBRE, Setrnana
Mundial de l'Agent i Corredor d'Assegu
rances.
• 14 DE NOVEMBRE: III Jornades Infor
matives.

111 JORNADES
INFORMATIVES
DELCON8ELL

~ota el lema .La mediació un repte
del '92.. , el Consell organitza les III JOnla
des Informatives que se celebraran a Sito
ges, al Palau de Maricel, el proper dia 14
de novembre.

Les ponencies d'aquestes Jornades
faran una aniilisi aprofundida deIs siste
mes de distribució de 1'asseguranca. de la
influencia de la lliure prestaeió en el mero
cat de 1'asseguranc;a i de la nova legisla
ció espanyola en aquesta materia.

En la propera edició del butlletí dona·
rem una informació més detallada d'a·
questes Jornades, que tot just acaben de
prendre coso

L1uís Companys, 1 i 3 • 25003 LLEIDA
Teléfon 27 56 22 • Fax 26 01 04
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