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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Podríem dir que el 2021 ha estat l'any de la convivència entre allò digital i la part presencial.
Després d'un 2020 on l'adaptació obligada i la resiliència van ser les protagonistes forçades,
l'any que hem deixat enrere ens ha permès mantenir la nostra aposta pel format virtual, però
poder recuperar, a poc a poc la part més humana de les relacions, la presencialitat. Hem
continuat oferint formacions en els dos formats i ens hem retrobat i recuperat esdeveniments
anuals.
La relació amb les entitats col·laboradores ha estat, com sempre, un plaer, apostant per la
transparència i facilitant la via de comunicació amb els professionals de les assegurances.
Les Taules de Treball entre asseguradores i mediadors han estat, i seguiran sent, un espai
de debat, informació i suggeriment. Part de les sessions formatives impartides als col·legiats
ha estat gràcies a les entitats col·laboradores, qui han pogut explicar els nous productes que
sortien al mercat.
L'any 2021 també ha servit per fer-nos sortir de la zona de confort apostant, amb totes les
mesures i garanties sanitàries, per esdeveniments presencials com les III Jornades
d'Assegurança & Cultura, on les relacions humanes i laborals han estat protagonistes. Sense
oblidar la Trobada d'Entitats temàtica celebrada al Castell del Remei amb la cultura del vi
DO Costers del Segre com a reclam.
Per aquest 2022 tenim moltes coses per fer, entre d'altres poder recuperar la Diada de
l'Assegurança, la qual esperem poder viure presencialment si la situació sanitària ens ho
permet.
El que està clar és que esperar que les coses passin no és una solució. Per això, des del
Col·legi treballem sense descans per una millor professió en el sector assegurador. Perquè
la mediació és viva i està en constant evolució i millora.

Javier Barberá Ferré
President
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Albert Iglesias

Rosa M. Barrera

ACTIVITATS MENSUALS DEL COL·LEGI

GENER
12

Reunió de la Comissió de Valoració de l’Escuela de Negocios del Seguro (CECAS).
Assistència de Javier Barberà i Joaquim Puyuelo, president i secretari, respectivament,
del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida

-

Reunió del Claustre de Professors per intercanviar informació envers al TEAMS, Poly
Studio, classes telemàtiques i la relació amb l’alumnat.

14

Inici de les classes del 2n. Trimestre del curs grup A a través del TEAMS. Les classes es
duien a terme els dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 20:30.

15

Reunió de l’entitat col·laboradora AXA amb els membres de la Junta Permanent per
presentar el nou organigrama de l’entitat a Catalunya.

21

Aprenent a bregar amb el meu ego i el
dels meus clients. Seminari en línia
impartit per Josep Gendra i Hom,
psicòleg, coach i formador. A través del
Teams es van connectar 23 persones
per escoltar les explicacions del
ponent.
Xavier Escribà va presentar el ponent.

21

Reunió de la Comissió Relacions amb les Entitats Col·laboradores per organitzar un nou
servei: Taula de treball que consisteix en una trobada entre col·legiats i asseguradora
com a instrument per a facilitar i optimitzar el quefer diari.

28
Reunió de Presidència i Gerència per
marcar les directrius a seguir durant l’any
2021.
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FEBRER
02

Reunió de la Comissió Permanent del Col·legi.

03

Seguretat informàtica a l’entorn del
teletreball va ser el seminari web que Jordi
Rabinat, CEO i director tècnic de HST va
impartir amb una connexió de 16 persones.
Xavier Escribà va presentar el ponent i va
recalcar la importància de tenir una bona
seguretat informàtica.

09

Reunió telemàtica de Gerència amb MODO IN ACTION, agència de comunicació, per a
l’estudi d’una campanya d’imatge de l’agent i del corredor d’assegurances col·legiat.

12

Reunió del Pleno del Consejo General. Nomenament del president del Col·legi de Lleida,
Javier Barberà, president del Consejo General.

18
L’eneagrama, de l’ego a l’essència: una eina
per al teu creixement personal, seminari en
línia impartit per Josep Gendra i Hom,
psicòleg, coach i formador.
El seminari en línia va ser seguit per 15
persones. La presentació del ponent i del
taller va ser a càrrec d’en Xavier Escribà.

24

Reunió telemàtica de la responsable de Comunicació, Laura Estadella i Gerència amb
Elcano Management Group, per l’estudi d’una campanya publicitària del mediador
col·legiat.

25

La Responsabilitat Civil de l’Agent
d’Assegurances, reunió telemàtica on Carlos
Montesinos i Jose Luis Quilis, CEO – Soci
director i responsable de subscripció,
respectivament de CGPA, van explicar casos
reals i sentències succeïdes per incompliment
de deure d’assessorament, del deure de
transparència, etc. Juan Bataller, especialista
en dret de l’assegurador va explicar on pot
incórrer l’agent d’assegurances exclusiu.
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MARÇ
03

Estratègies a emprendre per ser necessaris en
el mercat actual un despatx petit i/o mitjà va
ser el títol del seminari en línia que va
impartir Joan Sans, CEO de la consultora
Bugi Consulting.
Xavier Escribà va ser l’encarregat de
presentar el ponent a les nou persones
inscrites.

-

Reunió de Valoració al Centre d’Estudis. Assistència d’en Joaquim Puyuelo.

04
Taula de treball amb MAPFRE.
Aquest nou servei, de què disposen les
entitats col·laboradores, es tracta de fer
reunions virtuals entre mediadors i
asseguradores amb l’objectiu d’identificar i detectar incidències en el treball
diari i en els processos amb les entitats i,
d’aquesta manera, poder resoldre-ho i fer
la tasca del mediador col·legiat més fàcil.
05

Sala d’actes cedida a AXA, entitat col·laboradora amb el Col·legi.

08

Reunió de Gerència amb professorat del curs grup A per veure el funcionament de poly
Studio.

09

Reunió del director de zona, Xavier Sandoica i
director de Lleida, Ramon Mestres de DKV amb
el president, Javier Barberà, per presentar la
reestructuració de l’entitat i la disposició per
treballar conjuntament amb el Col·legi i els
col·legiats.

-

Visita institucional Previsión Mallorquina,
entitat col·laboradora amb el Col·legi. Jordi
Murtra, director
territorial de Previsión
Mallorquina i Francesc Farré, vicepresident del
Col·legi van signar el protocol de col·laboració
i van comentar els diferents aspectes i serveis
de l’acord.
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10

Reunió del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya. Assistència
presencial del president, Javier Barberà, i assistència telemàtica dels vicepresidents
Esmeralda Caselles i Francesc Farré i de la gerent, Antonieta Castells.

15

Reunió del Pleno del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.
Assistència del president Javier Barberà.

-

Reunió telemàtica de la Junta de Govern
Reunió telemàtica de l’Assemblea General Ordinària on es va aprovar la liquidació del
pressupost de 2020 així com els pressupostos per a l'exercici 2021 i la memòria
d'activitats 2020.
Igualment es va fer un resum de tot el fet durant l'any 2020.

24
Anàlisis tècnic comercial Vida Risc, seminari
web impartit per Josep Sánchez, per tal
d’aprofundir en qüestions tècniques i
d’assessorament. Joaquim Puyuelo va ser la
persona responsable de la presentació del
ponent i del seminari davant els 30 inscrits.

29

Reunió telemàtica de l’Àrea de Formació.

30

Reunió dels 4 presidents dels Col·legis de Mediadors d’Assegurances catalans amb
l’entitat AXA a Barcelona. Assistència d’en Javier Barberà.

31

Reunió amb Elcano Management Group per parlar d’una campanya d’imatge. Assistència
d’Esmeralda Caselles, vicepresidenta; Xavier Escribà, membre de la Junta Permanent;
Laura Estadella, responsable de Comunicació i Antonieta Castells, gerent del Col·legi.

ABRIL

08

Signatura del protocol de col·laboració amb
MAPFRE, entitat col·laboradora amb el
Col·legi. Per part de Mapfre van assistir Javier
Raga, director territorial Catalunya i Josep
Ramon Gual, responsable Corredors a Lleida.
Per part del Col·legi, el president Javier
Barberá.

-

Reunió de Presidència i Gerència
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13
Com fer la tria dels clients als que hem de dedicar
les nostres capacitats i recursos va ser el títol del
seminari web impartit per Joan Sans. Antonieta
Castells va ser l’encarregada de presentar el ponent
davant les 20 persones inscrites.

19

22

Reunió telemàtica amb Genero Massot, Shoot photo factoy, per parlar de la campanya
d’imatge. Assistència dels vicepresidents del Col·legi, Esmeralda Caselles i Francesc
Farré, Laura Estadella, responsable de Comunicació i la gerent del Col·legi.
Reunió de la gerent amb un col·legiat per presentar la DEC davant la DGSFP.
600.000 autònoms a Catalunya – Incapacitat
laboral temporal va ser el títol del seminari en
línia que Jordi Murtra, director territorial zona
nord-est Catalunya de Previsión Mallorquina,
entitat col·laboradora amb el Col·legi, va
impartir amb la connexió de 17 persones. La
presentació del ponent va anar a càrrec de
Joaquim Puyuelo.

MAIG
05

Reunió de Presidència i Gerència.

06
Article 38 de la LCS. Motius per a tenir-lo en
compte. Seminari impartit per Jordi Duran, perit
judicial i d’assegurances. La presentació del
ponent davant de les 41 persones connectades va
anar a càrrec del vicepresident del Col·legi,
Francesc Farré.

13

Taula de treball amb AXA.
Per part d’AXA van assistir:
Eva Moraleda, directora de Zona; Lluis
Lopez, responsable Tècnic Territorial
Empreses; Ángel Rayo, director
d’Operacions i Serveis Territorial; Fernando
Garcia, director Canal Corredors Territorial i
Oscar Riba, executiu de negoci.
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18

El mediador d’assegurances davant l’amenaça dels “GAFA”. Ponent: César Crespo,
subdirector general de Negoci de Mútua de Propietaris. L'indiscutible salt en la
digitalització que ha donat la societat durant aquesta pandèmia té guanyadors i
perdedors. Entre els primers estan els GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple), que
amenacen els models de negoci clàssics.

19
Israel Ranero, director de zona de Catalunya
i Neli Niñerola, cap de vendes mediació
Lleida i Tarragona i Roger Monne, tots tres de
Sanitas, entitat col·laboradora amb el
Col·legi, van reunir-se amb el president del
Col·legi, Javier Barberà a la sala d’actes de la
seu col·legial per signar el protocol de
col·laboració i comentar la situació actual de
la mediació i els diferents serveis de què
poden fer ús.

-

Reunió de la Junta Permanent, reunió
periòdica del president, vicepresidents,
secretari, tresorer, comptador, vocal i gerent
per tal de dur a terme la gestió de la vida
col·legial.

JUNY

02

Reunió telemàtica dels col·legis de mediadors d’assegurances de Espanya amb l’empresa
de comunicació ELCANO per unificar criteris a l’hora de fer ús de l’anagrama; de les
comunicacions; de les presentacions i dels diferents aspectes publicitaris.

04

Reunió telemàtica de Presidència i Gerència.

09

Novetats legislatives en seguretat vial –
oportunitat de negoci seminari en línia
impartit per ARAG, entitat col·laboradora
amb el Col·legi. Juan Dueñas, director
territorial
Est
i
Evelyn
Medina,
responsable del departament de sancions,
tots dos d’ARAG, van ser els ponents del
seminari web amb una connectivitat de
28 persones. La presentació dels ponents
i del seminari va anar a càrrec
d’Esmeralda Caselles, vicepresidenta del
Col·legi.
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14

-

Reunió de Gerència amb un col·legiat per donar-li informació envers l’autorització
administrativa.
Donació econòmica a la Fundació
ARRELS Sant Ignasi destinada a ajudar
a les persones que estan sense llar a la
ciutat de Lleida a través del seu centre
del dia, EL CENTRE OBERT. La
donació va ser lliurada per Rosa Maria
Barrera,
responsable
de
RSC
(Responsabilitat Social Corporativa) i
Francesc Farré, vicepresident del
Col·legi a Òscar Costa, sotsdirector
d’Arrels.

16

Reunió telemàtica del Centre d’Estudis amb tots els col·legis de mediadors
d’assegurances d’Espanya per explicar la publicació de la resolució de formació i el Real
decret 287/2021.

21

Reunió presencial de la Junta de Govern del Col·legi.

22

Examen de l’alumnat del curs grup A.

29

Decessos: d’una assegurança de defunció a
una assegurança de protecció familiar, va
ser el títol del seminari en línia que Vital
Seguro, entitat col·laboradora amb el
Col·legi va impartir en modalitat telemàtica.
Ramon Puig, director comercial de l’entitat,
va explicar les assegurances personals i
l’assegurança de defunció a les persones
inscrites al seminari.

30

Reunió del Pleno del Consejo General.

JULIOL
01
El president del Col·legi, Javier Barberà, va
rebre a Lluis Ros, director zona 5 Nord-est
i Vanessa López, gerent comercial zona
canal de mediador, tots dos de PELAYO,
entitat col·laboradora amb el Col·legi.
Després d’una fructífera conversació, van
signar el protocol de col·laboració.
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-

Cloenda del curs grup A.
El
president,
Javier
Barbera,
juntament amb el Claustre de
Professors es van reunir amb
l’alumnat de la 19è promoció del
Curs
Superior
d’Assegurances,
actualment curs grup A.
En el transcurs del sopar, l’alumnat
va rebre la felicitació del president i els va encoratjar a continuar formant-se i a estar al
costat del Col·legi. Seguidament van rebre l’orla del curs de part del president i del
director del curs, Joaquim Puyuelo.

06

Reunió telemàtica del CECAS (Escuela de Seguros) per explicar-nos l’organització, la
preparació i l’estructura del curs nivell 1.

13

Reunió telemàtica del Consell de Catalunya. Assistència presencial del president, Javier
Barberà. Esmeralda Caselles i Francesc Farré van participar en la reunió telemàticament.

-

Reunió telemàtica del CECAS per explicar als col·legis de Espanya la possibilitat de
bonificació del curs nivell 1 a través de FUNDAE.

14

Examen de recuperació per a l’alumnat del curs grup A.

15

Reunió presencial de l’Àrea de Formació del Col·legi.

20

Reunió de Francesc Farré, vicepresident del Col·legi, amb un col·legiat per parlar de la
dinàmica de treball d’una corredoria d’assegurances.

30

Reunió telemàtica dels responsables de la Jornada d’Assegurança i Cultura per decidir
si es duien a terme les III Jornades.

SETEMBRE
08

Reunió presencial de Presidència i Gerència.

09

Reunió telemàtica amb el CECAS, Escuela de Seguros, per explicar la nova gestió dels
cursos.

13

Reunió presencial de Presidència amb el responsable de Formació, Joaquim Puyuelo, i
Gerència per concretar temes referents a les III Jornades d’Assegurança & Cultura.

28

Reunió telemàtica de Presidència, responsable de Formació i Gerència per continuar
amb l’organització de les III Jornades d’Assegurança i Cultura.
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30

L’aportació de la mediació va ser el títol del
seminari web que Plus Ultra, entitat
col·laboradora amb el Col·legi, va impartir
per explicar els grans reptes que imposa la
dècada. El ponent, Javier Sierra, consultor,
va resoldre els dubtes al finalitzar la sessió.
La presentació va anar a càrrec d’Albert
Iglesias, tresorer del Col·legi.

OCTUBRE
05
Quantes vegades has rigut avui?, seminari web
que el Dr. Iñaki Ferrando, director mèdic de
Sanitas, entitat col·laboradora amb el Col·legi, va
impartir als assistents connectats.
La presentació del ponent i de l’acció formativa
va anar a càrrec del vicepresident, Francesc Farré.
.
07

Visita de la responsable de Riscos Laborals.

13

Reunió telemàtica de la Junta de Govern d el Col·legi.

19

Celebració de la Setmana Mundial del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de
Barcelona. Assistència del Presidència i Gerència.

21

Plans de Pensions d’Empreses, sistema de
remuneració als treballadors via productes
asseguradors va ser el títol del seminari en línia
que Jordi Malla, responsable D.T. Catalunya –
especialista
subscriptor
Previsió
Social
Col·lectiva d’AXA, entitat col·laboradora amb el
Col·legi. Els 24 connectats van poder escoltar els
avantatges del producte. La presentació va anar
a càrrec de l’Esmeralda Caselles, vicepresidenta.

26

Reunió presencial de Presidència i Gerència referent a les III Jornades d’Assegurança i
Cultura.

28-29 III Jornades d’Assegurança & Cultura al Monestir Les Avellanes. Ampliació de les III
Jornades a Cal destacar.
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NOVEMBRE
11

L’Assegurança
de
riscos
extraordinaris:
experiències
recents i futur pròxim, va ser
el títol de la conferència
presencial que va impartir
Alejandro Izuzquiza, director
d’Operacions del Consorci de
Compensació d’Assegurances.
L’acte presidit per Javier
Barberà,
president
del
Col·legi, va ser presentant per
Esmeralda Caselles, vicepresidenta del Col·legi.

15

Reunió de treball, al Casell del Remei, de la Junta Permanent del Col·legi amb els
directius de les entitats col·laboradores amb el Col·legi. Informació ampliada a Cal
destacar.

17

Reunió de Gerència amb un col·legiat per informar-lo sobre l’autorització administrativa.

18

Reunió del responsable de Formació, Joaquim Puyuelo i la gerent per l’organització del
curs nivell 1.

23

Gestió i solució de conflictes, seminari
presencial impartit pel formador Josep Gendra,
psicòleg i coach.
El curs, d’una durada de tres hores, va servir per
descobrir el que necessiten per si mateixos i per
a si mateixos els alumnes inscrits.

DESEMBRE
01

Reunió presencial de l’Àrea de Formació per preparar el cronograma formatiu 2022.

13

Reunió presencial de la Junta de Govern del Col·legi.

14

Reunió del director del curs nivell 1, Joaquim Puyuelo, i la gerent del Col·legi.

16

Intel·ligència emocional per al lideratge personal i
professional, seminari web impartit per Josep
Gendra, formador, psicòleg i coach.
Aquest taller es per aprendre a prendre
consciència de la intel·ligència emocional i a
regular-nos per al èxit.
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CAL DESTACAR

III JORNADES D’ASSEGURANÇA & CULTURA
El passat 28 i 29 d’octubre es va celebrar al
Monestir de Les Avellanes (La Noguera –
Lleida) la III Jornada d’Assegurança & Cultura,
una trobada que té com a objectiu reunir
professionals de la mediació per a oferir-los
formació i alhora conèixer el territori i la cultura
de diferents racons de la província de Lleida.
La jornada va començar amb la benvinguda per
part del president del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Lleida, Javier Barberá.
La primera sessió formativa va anar a càrrec d’Asun Blasco i Óscar Bernal, directora i
responsable de gestió de serveis a TIREA i de la plataforma CIMA. Van explicar la importància
de la implantació de l’estàndard EIAC i de l’abast, funcionalitat i avantatges que la nova
plataforma pot aportar al corredor d’assegurances. A més, es va detallar el procediment
d’adhesió per als corredors.
Marta Rodríguez i Jordi Parrilla,
Sales Manager i Director de CECAS
respectivament van parlar sobre els
requisits formatius dels mediadors
d’assegurances. Rodríguez va posar
en relleu que la clau de la
supervivència i l’èxit professional és
l’adaptació als canvis ràpids que
estem vivint i que “això requereix
una formació contínua al llarg de tota
la vida”. Per la seva banda, Parrilla
va manifestar que com qualsevol
normativa, la regulació de la
formació
dels
distribuïdors
d’assegurances és el resultat d’un
conjunt
d’experiències
del
funcionament del mercat. “La formació és també ideologia”, va remarcar.
La psicòloga i pedagoga Yolanda Vallejo va impartir una formació diferent enfocada a habilitats
socials. Per una banda, millorar les relacions dins l’empresa, conèixer els perfils de persones i
analitzar els seus comportaments i les seves conductes. “D’aquesta manera podrem procedir a
millorar la manera com les tractem i evitarem els conflictes”, va ressaltar. A més, va subratllar
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la importància de tenir estratègies de comunicació que
ajudin a millorar aquestes relacions empresarials.
Per últim, el doctor en Dret d’Assegurances César
Garcia va fer una sessió formativa sobre la
responsabilitat i el règim disciplinari del mediador. “Els
mediadors no són irresponsables. Hem de complir amb
les exigències legals”, va dir. A més, va afirmar que la
professionalització de la mediació passa per saber,
conèixer i aprendre per així poder formar i difondre.
“Els Col·legis estan per ajudar-nos en aquestes coses”,
va concloure.
Dins les jornades es va gaudir de l’entorn únic del
Monestir de les Avellanes, així com d’una visita guiada nocturna al Centre Astronòmic del
Montsec d’Àger.
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TROBADA AMB LES ENTITATS COL·LABORADORES
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida va celebrar ahir dilluns la Trobada Anual
d’Entitats Col·laboradores que va reunir una trentena de persones. Els directors/es territorials
d’aquestes van assistir a la jornada que aquest any el Col·legi va organitzar al Castell del Remei,
un celler situat a la comarca del Pla d’Urgell.
Des del Col·legi sempre es busca
que
la
Trobada
d’Entitats
Col·laboradores tingui una temàtica
diferent i enguany va girar al voltant
del vi i de la seva producció. Durant
el matí es va fer un recorregut per la
finca i el santuari per acabar visitant
el Celler. Després es va realitzar
l’habitual dinar al mateix restaurant
del Castell del Remei.
Anys anteriors, aquesta trobada va
tenir lloc, al Castell dels Templers de
Lleida o a la Cooperativa i Museu de
l’Oli de Catalunya de la Granadella.
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CENS COL·LEGIAL
A 31 de desembre de 2021 el cens col·legial és de 128 col·legiats distribuïts per comarques
de la manera següent:

4

2
Andorra: 1
Altorricón: 1
Tarragona: 1

5

5
3

11
10
69

6

5

5

Moviment del cens col·legial 2021:
Altes
Agent exclusiu:
Corredoria d’Asseg.

1
1

Baixes
Agents exclusius:
No Exercitant:
M. Cartera:
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ESTADÍSTIQUES

NÚMERO D'ASSISTENTS A LES ACCIONS FORMATIVES DEL COL·LEGI

DESEMBBRE

6

NOVEMBRE

24

OCTUBRE

65

SETEMBRE

14

JULIOL

11

JUNY

39

MAIG

51

ABRIL

20

MARÇ

39

FEBRER

31

GENER
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CONSULTES FETES/SERVEIS DEMANATS AL COL·LEGI
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ÚS DE LES ASSESSORIES DEL COL·LEGI
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DADES COMPTABLES 2021

INGRESSOS

TOTAL

EUROS
191,71
109,15
123.691,12
11.367,00
200,00
149,77
135.708,75

AMORTITZACIONS
BAIXA IMMOBILITZAT
ASSESSORIES
CANONS
CONFERENCIES/CURSOS/FORMACIÓ
DESPESES GENERALS
REMUNERACIONS GENERALS i S.S.
ACTES COL.LEGIALS
DESPLAÇAMENTS/DIETES/REPRESENTACIÓ/LLOGUER
SERVEIS EXTERIORS
SERVEIS PROFESSIONALS
SUBSCRIPCIONS A DISPOSICIÓ DEL COL·LEGIAT
TOTAL

EUROS
4.454,21
196,01
4.884,35
12.277,62
15.012,97
22.593,47
41.837,16
1.173,70
2.008,83
3.555,26
6.619,20
1.584,56
116.197,34

CURSOS FORMACIÓ
FINANCERS
INGRESSOS PROPIS DE L'ACTIVITAT COL·LEGIAL
GRUP A

INGRESSOS EXTRAORDINARIS
SUBVENCIO FORMACIÓ

DESPESES
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ASSESSORIES I SERVEIS COL·LEGIALS

Assessoria Jurídica interna

Joaquim Puyuelo Piqué

Assessoria Jurídica externa

Josep M. Simón Solano

Assessoria Laboral

Josep M. Teixidó Botigué

Assessoria Fiscal

Josep M. Teixidó Botigué

Assistència sanitària amb DKV

Consejo General

ATENEA

Consell de Catalunya

Baixa diària autònoms Previsora General

Col·legi de Lleida

Certificació de correus electrònics

Col·legi de Lleida

Cessió sala d’actes

Col·legi de Lleida

Codi de pràctiques

Consejo General

Col·lectiu de vida AXA

Col·legi de Lleida

Col·lectiu de vida REALE

Consejo General

Comissió d’Arbitratge

Joaquim Puyuelo Piqué

Conveni Col·laboració 4 col·legis catalans

Consell de Catalunya

Conveni Assessorament Jurídic ARAG

Consejo General

DKV protecció familiar - Decessos

Consejo General

DKV Renta

Consejo General

Departament d’Atenció al Client

Josep M. Simón Solano

Formació on-line

Col·legi de Lleida, secció delegada
CECAS

Formació presencial

Col·legi de Lleida

Hotels Zenit

Col·legi de Lleida
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Multitarifador

Consejo General

Pàgina web

Col·legi de Lleida

Pàgina web

Consejo General

Perit de Part

Xavier Galitó – Jordi Jove

Prevenció Blanqueig de Capitals

Consejo General

Protecció de Dades

Consejo General

Protecció Jurídica amb ARAG

Col·legi de Lleida

Protecció Jurídica corredors i empresaris - DAS

Consejo General

Recull de deures i obligacions

Consell de Catalunya

Responsabilitat Civil professional agents

Consejo General

Gerència

Antonieta Castells

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assessorament Autorització Administrativa
Assessorament i enviament DEC
Documentació administrativa/obligatòria d’agent i corredor d’assegurances
Documentació per col·legiar-se
Fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia de la Generalitat de Catalunya i cartell
Legislació
Placa identificativa com a col·legiat
Revistes del Sector
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ENTITATS COL·LABORADORES 2021
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