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Presentació
L’economia social i solidària és un moviment innovador que tendeix a expandir-se per tots els camps de l’economia. Bona prova d’això és la seva decidida
incursió en el món de les assegurances amb la creació, per part de l’Observatori
de les Finances Ètiques, del segell EthSI (Ethical and Solidarity based Insurance).
EthSI és el primer segell europeu de qualitat de gestió ètica i solidària per a
empreses asseguradores i un dels pocs que hi ha al món.
En aquest Papers fem una mirada general al sector assegurador, hi exposem
els seus punts foscos però també les bones pràctiques, per centrar-nos tot seguit
a explicar en què consisteix l’assegurança ètica i solidària, i com visibilitzar-la a
través de l’EthSI.
FETS, Finançament Ètic i Solidari
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1. APROXIMACIÓ AL SECTOR ASSEGURADOR
1.1. Història de l’assegurança
Parlar d’assegurança és referir-nos a una de
les maneres que tenim els humans de protegir-nos col·lectivament de la desgràcia.
Podem definir l’assegurança com un servei de previsió de
riscos, per mitjà del qual les persones que hi estan exposades
transfereixen a un grup o una entitat les conseqüències econòmiques negatives que es derivarien del fet que efectivament tingués lloc algun d’aquests riscos, que són incerts però
probables.
Hi ha dos tipus diferents de serveis de previsió de riscos:
els serveis que transfereixen les conseqüències econòmiques
negatives dels riscos al grup o entitat, que les suporta a canvi
d’una prima (l’assegurança), i l’estalvi propi per constituir un
capital que ens permeti compensar les pèrdues que, previsiblement, haguem de suportar quan es produeixi el risc, és a
dir, quan tingui lloc el sinistre (el sistema de previsió social). Per
tant, hem de distingir entre les empreses que es dediquen a
organitzar i administrar sistemes d’assegurança i les que es
dediquen a organitzar i administrar sistemes de previsió social.
En aquest darrer cas, la seva finalitat és satisfer, de manera
complementària als sistemes públics de seguretat social, la
necessitat de seguretat econòmica de les persones i les seves
famílies davant, sobretot, de la vellesa i jubilació, la mort, la
invalidesa permanent i la incapacitat laboral temporal.
La idea de protegir-se contra eventuals i futures pèrdues
o necessitats mitjançant l’estalvi, o bé transferint el risc individual a un grup, és molt antiga. Babilonis, egipcis, fenicis i
grecs ja van trobar formes de posar-la en pràctica, si bé de
manera rudimentària. Els antics romans tenien una mena de
mutualitat d’enterrament, els collegia tenuiorum collegia
funeralitia, que eren associacions d’artesans que proporcionaven enterrament digne als seus membres quan morien.
També existia el “préstec a la gruixuda ventura”, segons el
qual el propietari o armador d’un vaixell prenia com a préstec

una suma igual al valor de la mercaderia transportada; en cas
que arribés bé a port, el prestatari reemborsaria el capital més
un interès de fins al 15% del capital; si no, el prestatari no
deuria res.
Tanmateix, la majoria d’historiadors considera que l’origen de la previsió social i de les assegurances data de l’edat
mitjana, amb les confraries medievals sorgides a partir del
segle XII, que tenien el suport de l’Església, i les guildes, nascudes a Itàlia, França i Anglaterra, que eren associacions o
germandats per a socors mutus, especialment per al cas de
defunció.
Des del segle XIV, apareixen amb el floriment del comerç
les primeres institucions d’assegurances en els rams de marítim, vida i incendi. La primera pòlissa escrita de què es té
notícia data de 1347 i es conserva a Gènova; es tracta d’una
assegurança marítima i empara tant els accidents de transport com la tardança del vaixell a arribar a la seva destinació.
La primera norma legal coneguda sobre l’assegurança són les
Ordenances sobre assegurances marítimes de Barcelona, i és
de 1435.
La primera pòlissa d’assegurança de vida s’estén a
Londres el 1583; la d’incendis, també al mateix país, el 1667,
com a reacció al terrible incendi de Londres de l’any anterior.
El 1677, a Hamburg, es funda la primera caixa general pública d’incendi, formada per diversos propietaris que reuniran
una suma de diners per ajudar-se entre ells en cas d’incendi.
Nou anys després, neix a Londres Lloyd’s, la més poderosa
empresa asseguradora.
Durant els segles XVII i XVIII apareixen les germandats de
socors, que reconeixeran el ple dret a percebre una prestació
en cas que tingui lloc una de les contingències cobertes
(malaltia, accident...). A mitjan segle XVIII, els governs liberals
les obligaran a transformar-se en montepíos per sostreure-les
de la influència eclesial i sotmetre-les al control de l’Estat,
però la majoria acabaran desapareixent al llarg del primer terç
del segle XIX.
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Aquest mateix segle, però, viurà la popularització de les
assegurances, que es difondran entre les classes populars
per mitjà de les mutualitats, que ja havien sorgit a Anglaterra
a mitjan segle XVIII. Anomenades també societats de socors
mutus, mútues o germandats, les mutualitats consisteixen en
grups de persones que, seguint els principis del suport mutu
i la gestió democràtica, es comprometen a compartir les despeses per malaltia, assistència mèdica i farmacèutica, o
enterrament dels seus membres. A Catalunya les mutualitats
obreres sorgiran a partir de la dècada de 1840, sovint vincu-

La idea de protegir-se contra eventuals i futures
pèrdues o necessitats mitjançant l’estalvi, o bé
transferint el risc individual a un grup, és molt antiga
lades a les cooperatives, i al principi tan clandestines com
aquestes. L’any 1896 es constituirà la Federació de Mutualitats
de Catalunya.
Amb el decurs dels anys, les mutualitats s’aniran configurant progressivament com a organitzacions especialitzades
a desenvolupar activitats de previsió i assistència en àmbit de
la previsió social, mentre que les que es dedicaran a l’assegurança moltes vegades rebran el nom de mútues d’assegurança. Entre les mutualitats de previsió social catalanes
esmentem, per exemple, Mutualitat Veïnal Sinera, Mútuam,
Previsió Mutual, la Quinta de Salut L’Aliança o la Mútua
General de Catalunya, i entre les mútues d’assegurances
Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, FIATC o Mussap.
En la vessant de l’assegurança, ressenyem que el 1908
el govern espanyol promulgarà la primera llei que regularà
l’activitat asseguradora, una activitat que havia anat creixent
al llarg de tot el segle XIX, després que el 1783 la Compañía
de Seguros Marítimos y Terrestres comencés a vendre assegurances contra incendi i que cap al 1860 es fundessin les
primeres mútues especialitzades en les assegurances de
vida. A diferència de les mutualitats de previsió social, aquestes entitats solien ser patrocinades per alguna institució pública, la qual cosa les llevava autonomia i democràcia.
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1.2. El negoci assegurador
Les assegurances són un tipus d’activitat del sector financer
que consisteix en la transferència d’una entitat física o jurídica
(l’assegurat) a una altra (l’assegurador) d’un risc a la qual es
troba exposada. D’aquesta manera, si el risc es materialitza,
l’assegurança s’encarrega d’alleujar la situació que pateix la
persona assegurada amb el pagament d’una contraprestació
econòmica. En el contracte o pòlissa s’ha de fixar, com a
mínim, el pagament o la prima que l’assegurat es compromet
a pagar, la prestació que l’assegurador subministrarà i les condicions que obliguen l’assegurador a subministrar la prestació
(el sinistre).
L’assegurança reporta una sèrie de beneficis socials: estimula la responsabilitat davant de tercers, fomenta l’esperit de
previsió entre les persones i permet el desenvolupament econòmic, en protegir la producció i les infraestructures, generar
estalvi i finançar inversions a llarg termini. A més, l’assegurança contribueix a prevenir els problemes socials en garantir una
cobertura mínima per a tots els seus membres davant els infortunis de la vida, i a reduir la fractura social entre qui té i qui no
té recursos per afrontar situacions de dificultat. En aquest sentit, l’assegurança ajuda a disminuir la desigualtat social.
El desenvolupament de la indústria de l’assegurança va
molt lligat al grau de desenvolupament econòmic i social general. Com més complexa és una societat, més nombrosos i
diversos són els riscos que afecten els individus i les organitzacions.
Avui dia, les principals branques de les assegurances
són: automòbils, multirisc de llar, multirisc d’edificis, multirisc
de botigues, salut, accidents, responsabilitat civil, riscos
industrials, vida, defuncions i plans de pensions.
Tant el sector assegurador com el sector bancari formen
part del sistema financer i, en molts casos, els agents empresarials implicats són els mateixos. Ara bé, mentre que l’activitat
bancària es basa en la intermediació entre unes persones o
entitats que tenen uns recursos disponibles (estalviadors) i
unes altres que tenen necessitat de diners per dur a terme els
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seus projectes personals o empresarials (prestataris), en el cas
de les assegurances, l’activitat consisteix en la transferència del
risc de la persona o entitat assegurada a l’asseguradora.
Històricament, el sector assegurador espanyol s’ha
caracteritzat per les reduïdes dimensions de les seves empreses, les quals van poder sobreviure amb comoditat mentre el
sector va restar pràcticament tancat a la competència exterior. D’ençà de 1995, amb la liberalització dels mercats i l’alleugeriment dels controls governamentals, la competència
s’exacerbà. Moltes companyies van plegar, van ser comprades per d’altres més grans o es van haver de fusionar.
Actualment la majoria de grans companyies espanyoles estan
vinculades a entitats bancàries o pertanyen a grups asseguradors estrangers.
La concentració al voltant d’alguns grans grups que ofereixen molts productes i serveis, però poc diferenciats d’una
entitat a una altra, pressiona sobre els marges de guany i
provoca una gran competència entre els grups, amb contínues guerres de preus i de cobertures.
Així mateix, el sector assegurador es veu afectat igualment per la crisi, tant en el seu vessant financer com en el
pròpiament econòmic. L’afecta la crisi financera en la mesura
que forma part del sistema financer com a intermediari no
bancari que canalitza l’estalvi i les primes cobrades abans de
pagar sinistres cap al mercat de capitals i, per tant, està sotmès a les seves fluctuacions. L’afecta també la crisi econòmica perquè la seva activitat va molt lligada a l’evolució de
l’economia real. Fins ara, la crisi ha ralentitzat el creixement
del sector i es nota, sobretot, en els productes anomenats de
no vida o de danys. Mentre que les primes de les assegurances de vida van créixer un 5,8%, les de no vida van registrar
una davallada del 2,2%. La caiguda de l’activitat industrial, la
reducció de la demanda i la intensa competència que es
produeix en la majoria dels rams com a conseqüència del
grau de maduresa del mercat són les principals raons
d’aquest descens.
Des de fa pocs anys, el sector assegurador externalitza i
deslocalitza serveis per tal de reduir costos. El 2004, l’assegu-

radora britànica Aviva va transferir 2.500 llocs de treball des
d’Anglaterra i Canadà a l’Índia; el mateix han fet després l’alemanya Allianz, la francesa Axa o la suïssa Zurich Financial
Services. A l’Estat espanyol, companyies com Europ Assistance
o Groupama España han deslocalitzat part de la seva activitat
asseguradora. El 2006, el nombre d’asseguradores que externalitzaven parcialment o del tot els seus processos (per exemple, la gestió de les pòlisses o la gestió del cobrament de les
primes) era de l’11% del total; avui podria superar ja el 30%.
En general, el sector resisteix la recessió actual millor que
els bancs, si bé no podem oblidar que la crisi va esclatar el
setembre de 2008 amb la bancarrota de dos gegants financers, un dels quals era una asseguradora: la nord-americana
AIG, la tercera companyia d'assegurances més important del
món, la qual havia fet grans inversions en cèdules hipotecàries i hagué de ser rescatada pel govern dels Estats Units.
Malgrat tot, no podem saber exactament quina és la salut
financera de les grans asseguradores, en especial les societats
anònimes. L'examen del Comitè de Supervisors Financers
Europeus (CEBS) al primer semestre de 2010 es va centrar en
bancs i caixes, tot i que ara sembla que el test destrès que
els van aplicar no va ser tampoc gaire rigorós, com ho prova
que no servís per detectar la fallida dels bancs irlandesos.
EL SECTOR ASSEGURADOR A L’ESTAT ESPANYOL
% PIB: 5,3
Despesa mitjana per persona: 1.269 euros
Entitats: 300
Treballadors en plantilla: 48.000
Corredors i corredories: 3.000
Agents: 100.000

1.3. Mutualitats i mútues
El concepte de mutualitat té dos significats, bàsicament. L’un,
més general, fa referència a la mutualitat com a sinònim de
mutualisme, és a dir, entès com el sacrifici recíproc d’un
7
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conjunt de persones que s’organitzen per compensar els riscos que experimenten (riscos a la vida, la salut, la integritat
física, a béns o drets), independentment del tipus d’organització que la gestioni. L’altre significat al·ludeix a una forma
específica d’organitzar el concepte de mutualitat; la mutualitat, per tant, entesa com una entitat asseguradora sense ànim
de lucre, constituïda sota els principis de solidaritat i ajuda
mútua, en què unes persones s’uneixen voluntàriament per
poder accedir a uns serveis.
A la majoria dels països, les activitats relacionades amb
les assegurances i la protecció financera es duen a terme, bé
a través d’una societat anònima, bé d’una mutualitat. Una
mutualitat, mútua o mutual és una entitat sense ànim de
lucre formada per persones que comparteixen un patrimoni
destinat a cobrir els riscos inherents a la vida laboral o quotidiana. En una mutualitat, coincideixen les figures de la persona assegurada i de la persona sòcia, anomenada mutualista,
és a dir, els propietaris de l’entitat són alhora els destinataris
de la seva activitat principal.
El mutualista contribueix al finançament de l’entitat amb
una quota social, la qual el converteix en copropietari de la
mútua, juntament amb els altres mutualistes. Amb el capital
acumulat a través de les quotes socials, l’entitat brinda els seus
serveis a aquells socis que els necessitin. Així, quan es contracta una pòlissa, el client esdevé automàticament mutualista.
Pel seu objectiu −servir els seus socis; són entitats sense
ànim de lucre− i pels valors que les inspiren −democràcia,
suport mutu o solidaritat, igualtat, autonomia de gestió i primacia de les persones per sobre del capital en el repartiment
de beneficis−, les mutualitats formen part de l’economia social o solidària. Molts dels seus valors (ajuda mútua, solidaritat,
no exclusió...) han inspirat els sistemes oficials de protecció
social, als quals les mutualitats de previsió social actualment
complementen.
La mutualitat és la primera organització d’assegurances
de la història. L’entrada en el mercat de les empreses capitalistes (societats anònimes) va començar a partir del moment
en què l’augment de la dimensió de les entitats mutuals,
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propiciada per la recerca d’economies d’escala, va afeblir els
lligams entre persones d’una mateixa comunitat local o a una
mateixa professió que generaven el valor de l’ajuda mútua.
Actualment, les mutualitats estan subjectes a les mateixes condicions operatives, els mateixos requisits de protecció
financera, les mateixes inspeccions i les mateixes obligacions
envers els assegurats que les societats anònimes. De vegades, a més, les administracions tenen només al cap les
empreses convencionals d’assegurances a l’hora de legislar
sobre el sector, la qual cosa provoca a les mutualitats no pocs
problemes.
Les mutualitats d’assegurances o mútues, juntament
amb les cooperatives d’assegurances, representen, amb
dades de 2008, el 26,5% del mercat mundial d’assegurances. De fet, amb la crisi, les mutualitats estan augmentant la
seva quota de mercat a la major part dels països del món. Els
Estats Units, Japó, França, Alemanya i Holanda són els països en què les mutualitats tenen una quota més gran del
mercat de les assegurances. A l’Estat espanyol, més del 30%
de les entitats operatives responen a la forma jurídica de
mútues o de mutualitats de previsió social. Especialment
important és la seva importància en el ram de l’assegurança
de danys, on el mutualisme assoleix una quota de mercat del
40,7%, segons dades de 2008.
Catalunya, juntament amb el País Basc, són les dues
comunitats on el mutualisme és més nombrós i es troba més
consolidat. Si les mutualitats basques estan més especialitzades en pensions, les catalanes es dediquen sobretot a l’assistència sanitària. Segons dades de la Federació de Mutualitats
de Catalunya, actualment la setantenta de mutualitats que la
integren donen cobertura asseguradora a prop d’un milió de
persones.
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La Carta Ètica de les mútues
L’any 2002, AISAM, Associació Internacional de les Societats Mútues d’Assegurances, va elaborar la Carta Ètica, que tot seguit reproduïm, amb
l’objectiu que servís com a marc per a la conducta ètica de les seves mútues i, alhora, de font d’inspiració per als codis ètics de cada entitat. Sis anys
després, el 2008, AISAM es va fusionar amb ACME (Associació de Cooperatives i Mútues d’Assegurances d’Europa) i va donar origen a AMICE
(Associació de Mútues d’Assegurances i Cooperatives d’Assegurances d’Europa). Avui AMICE representa un terç de les companyies d’assegurances
del continent, gestiona el 20% de les primes i està reconeguda com la representant de les cooperatives i mútues d’assegurances europees.
Carta ètica dels mutualistes d’AISA;
Preàmbul
El soci-assegurat, mitjançant la seva adhesió a la mutualitat d’assegurances, manifesta la seva adhesió als valors de solidaritat i responsabilitat, en un
món de progrés econòmic i social respectuós amb els drets humans i les llibertats fonamentals, definits per les convencions internacionals, amb els
principis democràtics d’elecció i funcionament de les institucions, amb les obligacions legals i reglamentàries, i amb les diferències inherents a l’entorn
cultural, econòmic, social i jurídic de cada país.
El soci-assegurat espera que la seva mutualitat d’assegurances actuï en tota circumstància de conformitat amb aquests principis generals, en particular pel que fa a l’aplicació d’una política d’inversions que confereixi un paper essencial en la promoció i el desenvolupament de les economies locals.
Per ser coherent i responsable, aquesta política s’inspira en les característiques següents:
1.- L’elecció de les inversions es basa prioritàriament, en benefici del soci-assegurat, en la recerca d’una rendibilitat a llarg termini, apreciada en funció de criteris financers i de l’anàlisi de riscos.
2.- La recerca del guany òptim també requereix la consideració de factors d’ordre ètic que siguin compatibles amb els valors fonamentals preconitzats
per la mutualitat d’assegurances i que permetin incrementar la seguretat i la rendibilitat de les operacions seleccionades.
3.- Aquests factors es relacionen principalment:
-amb l’estratègia a llarg termini desenvolupada per la direcció en sectors propicis per a la plena realització de l’ésser humà, en un context sa i estable, que exclouen per tant tota activitat perjudicial per a la salut o que pogués incitar a la violència;
-amb l’elecció responsable de tecnologies i pràctiques emprades en tots els aspectes del cicle energètic, així com la utilització equilibrada de les
fonts de producció;
-amb la preocupació per la qualitat dels productes i serveis destinats als clients, així com del comportament competitiu;
-amb les condicions de treball i de diàleg social intern, i amb la capacitat per mantenir amb la societat civil, en tots els nivells, una relació constructiva i duradora.
4.- La mutualitat d’assegurances exerceix plenament els seus drets socials d’accionari, en totes les societats en les quals decideix invertir, i s’esforça
per desenvolupar-hi una relació de confiança.
5.- La mutualitat d’assegurances promou, en cooperació amb les entitats locals i amb el teixit associatiu, les accions de caràcter humanitari, social i
cultural que reflecteixen la mateixa concepció de les relacions humanes i econòmiques. La mutualitat pot contribuir financerament a la realització
d’aquestes accions mitjançant l’elaboració i la difusió de productes d’assegurança ètics, i també mitjançant la utilització dels seus excedents
d’ingressos anuals, un cop complerts tots els requisits conduents a reforçar la seva solidesa i millorar els seus serveis.
6.- Els socis-assegurats reben una informació sincera respecte de la naturalesa de les inversions realitzades i de les accions de caràcter humanitari,
social i cultural en les quals la societat ha participat en el transcurs de l’exercici vençut.

1.4. El procés de desmutualització
Amb el pas del temps, algunes mútues d’assegurances,
sobretot les més grans, s’han anat assimilant a les societats
anònimes en pràctiques de gestió, política d’inversions i productes oferts. A més, rarament informen els socis dels seus
drets mutuals. De fet, molts socis ni tan sols saben que són
els propietaris de la companyia, tal com van reconèixer la
majoria de delegats de mútues en la Conferència de la

Federació Internacional de Cooperatives i Mutualitats d’Assegurances (ICMIF) celebrada a Toronto el 2009. En realitat, la
ciutadania coneix poc les diferències entre una mútua i una
empresa convencional d’assegurances.
Així mateix, a partir de la dècada dels 90, algunes mutualitats, argüint la necessitat de créixer per poder ser més eficients i finançar aquest creixement cotitzant a borsa, van
emprendre un procés de desmutualització que les va portar a
modificar l’estructura societària i a esdevenir societats anòni9
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mes. Aquest procés es dugué a terme en un context de predomini de la ideologia del benefici ràpid i en què l’empresa
mutual era vista per bona part del món polític i empresarial
com un model anacrònic.
Les mutualitats d’assegurances que no han seguit aquest
procés asseguren que, amb la desmutualització, els abans
socis, ara transformats en només clients, han perdut qualitat
de servei. En moltes llistes d’anàlisi de productes i enquestes
sobre satisfacció del client, les mutuals apareixen sobrerepresentades en el conjunt d’empreses amb millor acompliment.
Així mateix, els seus directius recorden que, quan les seves
entitats necessiten capital addicional, utilitzen altres vies per
aconseguir-ho sense deixar de ser mutualitats, a part que de
vegades els mercats de capitals no estan tampoc disponibles
per a les asseguradores comercials.
L’informe Valorant la nostra mutualitat III, corresponent a
2007, estudia les activitats d’obtenció de capital de les asseguradores a Europa. Els resultats indiquen que: “les societats
anònimes per accions han obtingut capital per valor de 64
bilions d’euros en els últims quatre anys, a través de l’emissió
d’accions i la venda de subsidiàries, però no està clar en què
han utilitzat aquest capital. Ben poc s’ha fet servir per a
adquisicions, ¿pot ser que els fons s’hagin utilitzat per reposar
reserves, mantenir el pagament de dividends o finançar
males decisions en la gestió empresarial?”. “És el moment de
preguntar-nos”, conclou l’informe, “quin valor han aportat les
societats anònimes als seus accionistes i als seus assegurats
amb el capital recaptat”.
Seguint aquesta interpretació, la desmutualització hauria
estat més aviat guiada pel benefici de l’alta direcció d’algunes
mútues i dels seus assessors. L’informe esmentat més amunt
conclou que la majoria de les desmutualitzacions són impulsades per la cobdícia. Ho corrobora també un estudi de
Conning & Co –una companyia centenària i de prestigi dels
Estats Units– sobre les recents desmutualitzacions en el mercat de les assegurances de vida dels Estats Units, en el qual
afirma que aquests processos no havien sumat cap valor per
als accionistes o assegurats.
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A Gran Bretanya, per exemple, on el procés de desmutualització va ser molt important, actualment no queda ni una
sola de les societats desmutualitzades. La pitjor sort la va
córrer el gegant Halifax que, fusionat amb un grup bancari,
es va veure forçat el 2008 a acceptar ser comprat pel grup
bancari Lloyd’s perquè es trobava pràcticament en fallida.
Des de 2008, la crisi financera actual sembla estar contrarestant aquestes tendències cap a l’homologació mercantil;
ara moltes mutualitats malden per diferenciar-se de la resta
del sector, i busquen exhibir la seva solidesa financera, lluny
d’aventures especulatives, així com la seva identitat mutual.
Mútues o societats anònimes?
L’èxit de la fórmula mutualista ha quedat clarament demostrat en
l’informe Valorant la nostra mutualitat, elaborat per la ICMIF a través
de la seva associació regional europea, l’Associació d’Asseguradores
Cooperatives i Mútues Europees (ACME).
Aquest informe ve a demostrar que, en termes generals, els asseguradors mutualistes d’Europa tenen un millor acompliment financer
que els seus competidors privats. L’informe es basa en una anàlisi
dels resultats financers de cinc anys de 97 companyies
d’assegurances de vida i no vida en 11 estats d’Europa Occidental,
els qual representen en total un 24% del mercat assegurador
d’Europa. Sobre la base d’una comparació entre les mútues i les
societats anònimes, conclou que les mútues són més competitives,
més creatives i més orientades al client. Aquesta conclusió es confirma amb una anàlisi de les xifres clau, que mostra que les mutualitats creixen més ràpid que les societats que cotitzen en borsa, tenen
índexs de costos més baixos i ofereixen més beneficis als seus assegurats. A més, les mútues aconsegueixen mantenir el seu lideratge
en un mercat altament competitiu, gràcies a les seves innovacions
en productes orientats al client, les seves inversions èticament responsables i les seves iniciatives socials. Això es relaciona amb els
resultats financers, tal com indica l’informe, en “un cercle virtuós”.
Aquest informe també es refereix a les conseqüències de la desmutualització en el llarg termini. Per fer-ho, es comparen els arguments
que precedeixen a les desmutualitzacions amb la realitat que els
succeeix i es constata que els esperats augments d’eficiència ciència, major expansió, superior flexibilitat i beneficis més elevats, no
s’han produït tal com s’esperava.

APROXIMACIÓ AL SECTOR ASSEGURADOR

1.5. El sector assegurador, part del sistema
financer
L’assegurador és un sector que canalitza l’estalvi i la inversió.
Segons les dades de l’associació d’entitats d’assegurances
ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
y Fondos de Pensiones), a l’any 2007 les inversions de les
asseguradores espanyoles van pujar a 169.000 milions d’euros, dels quals el 77,6% van correspondre al ram de vida.
Les companyies d’assegurances espanyoles inverteixen
sobretot en renda fixa (61,4%) i en mercats monetaris (9% de
les inversions), encara que també es registren inversions en
derivats financers, d’ençà que el Reial decret 239/2007, de
16 de febrer, ho va autoritzar.
Arreu, la política inversora de les mutualitats té un comportament molt més prudent que les societats anònimes, i
presenta marges de solvència superiors a aquestes.

Les responsabilitats globals de l’activitat financera
“El financer ha de ser intransigent a separar el que és seu del que
preserva i fructifica per a altres, perquè en el seu cas el pes d’allò
veritablement seu és ínfim en relació amb el que és d’altres (sentit
de la intermediació).
La transparència del que fa amb el que és d’altres és necessàriament un imperatiu ètic d’ordre superior, que es perd quan en entitats financeres multifuncionals, intervenen operacions en cadena. La
transparència és especialment important en una activitat que es
caracteritza per la asimetria de la informació.
[...]
El sistema financer es desenvolupa en una paradoxa: les responsabilitats són enormes d’acord amb les quantitats de diners que es
mouen, i la consciència d’aquestes responsabilitats es dilueix per la
intervenció de la tecnologia (virtualitat de les operacions) i per
l’aïllament dels operadors (obsessionats amb la desresponsabilització
atribuïda al mercat que decideix i sobre el qual no es pot tenir
influència).
[...]
L’adopció de la ISR com un model de bon govern és, sens dubte, un
pas positiu però clarament insuficient per a l’activitat financera. Les
responsabilitats desborden àmpliament les dels stakeholders de
l’empresa, fins a tocar tot el funcionament de la societat i de
l’economia. Per a l’activitat financera, tots els ciutadans del món són
stakeholders. Les responsabilitats de l’activitat financera s’han globalitzat, i es necessita un marc regulador global i una ètica global dels
negocis per afrontar aquesta inquietant realitat.
Ahorro, intermediación financiera e inversión: observaciones de ética
económica, Paul Dembinski (Observatoire de la Finance, Ginebra) i
Emilio Fontela (Universidad Antonio de Nebrija, Madrid)
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2. BONES PRÀCTIQUES ASSEGURADORES
Tot seguit us ressenyem set casos de bones
pràctiques asseguradores.

2.1. Atlantis
Atlantis és una filial de tres grups asseguradors de l’economia
social europea, Macif, Maif i UGF Assicurazione, i és sòcia
d’EURESA. Ha establert aliances estratègiques amb els sindicats CCOO i UGT, que participen també en l’accionariat d’Atlantis. També manté relacions amb el moviment veïnal, Abacus
cooperativa, Arç Cooperativa i Seryes, una corredoria d’assegurances d’economia social de Madrid.
La responsabilitat social d’Atlantis es manifesta de diferents maneres. Té un Comitè ètic. Ha aprovat una declaració
de compromís ètic i solidari. Segueix una política de foment
dels recursos locals i de prioritzar els proveïdors vinculats a
l’economia social. Disposa de canals de comunicació amb
tots els grups d’interès i patrocina projectes solidaris. Ha fet
un esforç per millorar la lectura i comprensió de les condicions de les seves pòlisses, etc.

2.2. DKV Seguros
DKV és una companyia d’assegurances integrada en el grup
assegurador Munich Re. Forma part de la seva divisió Munic
Health, que concentra totes les unitats i companyies del grup
dedicades a les assegurances, reassegurances i serveis de
salut que operen fora d’Alemanya.
Les bones pràctiques d’aquesta asseguradora pertanyen
a diferents àmbits. En la política ambiental, compensa emissions de gasos d'efecte hivernacle, disposa d’un sistema de
gestió mediambiental ISO 14001, compta amb una flota de
vehicles híbrids, fomenta les videoconferències per evitar
desplaçaments per a reunions, etc.
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Destaca també la seva política d’integració: d’una banda,
el 21,66% de la plantilla són persones amb discapacitats. A
més, ha creat la Fundació DKV Integralia, dedicada a la integració laboral de persones amb discapacitats, i disposa d’un
producte específic, DKV Integral Sense Barreres, orientat a
cobrir totes les necessitats mèdiques de les persones amb
síndrome de Down i les seves famílies, i amb primes iguals
per a tots els assegurats. Finalment, té un acord de col·
laboració directa amb la Fundació Catalana Síndrome de
Down.
Les dones ocupen més del 40% dels llocs de tècnics i
directors d’oficina, si bé no dels d’alta direcció ni de les direccions del centre corporatiu. Així mateix, compta amb un pla
d’igualtat, té polítiques per prevenir l’assetjament i comercialitza un producte específic per a mestresses de casa.
DKV impulsa des de fa anys el programa “Llenguatge
clar”. Per a això van realitzar, en col·laboració amb la Unió
de Consumidors d’Espanya, una enquesta sobre la claredat
del llenguatge assegurador. A més, van confeccionar un
estudi, en col·laboració amb la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona, sobre la legibilitat de les pòlisses,
començant per les pròpies. Fruit d’aquesta tasca, el grup de
treball va fer una proposta de canvis en el lèxic de les pòlisses. Així mateix, la companyia té un acord amb la Unió de
Consumidors d’Espanya per col·laborar en iniciatives que
tinguin com a objecte garantir i millorar la protecció dels
drets dels consumidors i usuaris de l’assegurança privada,
així com la informació que té la societat sobre els serveis
oferts pel sector assegurador.
Com hem dit abans, DKV té la gran majoria de les seves
inversions en ISR i ocupa un lloc en la Mesa dels Principis per
a una Inversió Responsable (PRI) de les Nacions Unides.
La companyia alemanya redacta informes de sostenibilitat des de l’any 2001. A partir de 2003 obté la certificació
seguint la metodologia GRI Global Reporting Initiative (GRI) i
el 2007 assoleix també la màxima qualificació del GRI, A +,
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puntuació que ha repetit en els anys 2008, 2009 i 2010.
Cada dos anys demana a un comitè d’experts que valori el
seu informe de sostenibilitat i emeti un informe. Aquest comitè, després de revisar l’informe de sostenibilitat de DKV, planteja una sèrie de qüestions i, després que li siguin contestades, emet la seva valoració.
DKV és la primera companyia asseguradora espanyola
que ha obtingut el certificat que l’acredita com a empresa ètica
i socialment responsable segons la norma SGE21, estàndard
que impulsa l’organització Forética. Fins ara és l’única asseguradora certificada amb aquesta norma. Així mateix, ha estat
igualment registrada pel segell EthSI (Ethical and Solidarity
based Insurance), tal com veurem més endavant.

2.3. Lagun Aro
Lagun-Aro és una mutualitat que va néixer el 1967 com a
resposta dels cooperativistes de Mondragon davant l’exclusió
de la Seguretat Social a què les lleis del règim franquista
condemnaven els socis de les cooperatives de treball.
Més endavant, els socis cooperatius, i per tant també els
mutualistes de Lagun Aro, es van integrar en la sanitat pública, de manera que aquella va esdevenir una mútua de previsió social complementària a la Seguretat Social. En aquests
moments, la mutualitat basca gestiona els estalvis per a la
jubilació de més de 30.000 persones, la immensa majoria
socis cooperativistes de Mondragon.
L’any 1982, Lagun Aro, com a entitat de previsió social
voluntària, juntament amb el Grup Cooperatiu Mondragon
(MCC), creen Seguros Lagun Aro, SA, i sis anys més tard
Lagun Aro Vida, SA. La primera es dedica a les assegurances
de riscos personals; la segona a les assegurances de vida.
Les diverses entitats de Lagun Aro destaquen per la seva
responsabilitat social. Internament, els treballadors de les
dues societats anònimes participen en el capital de les
empreses i, per tant, també en la distribució de beneficis. A
més, tota la plantilla participa en l’elaboració del pla estratègic

de la companyia i rep formació. Així mateix, la remuneració
és superior a la mitjana del sector, es prioritza la contractació
estable, l’horari de treball és flexible i s’apliquen moltes mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
Externament, porten a terme diverses accions per reduir
l’impacte mediambiental de les seves oficines (control i estalvi d’energia, minimització del soroll...), patrocinen activitats
culturals i esportives, treballen amb proveïdors locals i, des de
1996, una entitat externa els sotmet anualment a una
enquesta de satisfacció del client, els resultats de les qual ja
fa set anys que superen el 8 sobre 10.
En aquests moments, la mutualitat de Lagun-Aro acaba
de reformar el seu sistema de pensions per tal de fer-lo sostenible i, sobretot, per adaptar-lo a la directiva que la Comissió
Europea està treballant, anomenada Solvència II, que pot
suposar un perill per a les petites mutualitats, ja que els
demanaria un notable increment del capital. Bàsicament la
reforma de la mutualitat basca consistirà a fer que la part
rebuda des del sistema públic de pensions passi del 33%
actual al 60%, amb la disminució consegüent de la part aportada directament per la mutualitat, que passarà del 67%
actual al 40%.

2.4. EURESA
EURESA (European Economic Interest Grouping) va ser fundada al principi de la dècada de 1990 per cinc companyies:
la italiana UGF, les franceses Macif i Maif, la belga P&V i
l’alemanya TDK. Actualment agrupa la majoria de les asseguradores socialment responsables d’Europa. Està constituïda
com una agrupació europea d’interès econòmic i té com a
objecte social promoure la cooperació i l’intercanvi d’experiències entre empreses asseguradores de l’economia social, la
majoria mútues o cooperatives. En aquests moments la integren tretze companyies d’onze països de Unió Europa, entre
elles l’espanyola Atlantis. Avui, EURESA representa 27 milions d’assegurats, uns 30.000 treballadors i treballadores, i les
13
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seves companyies mouen una xifra de negoci de 23.000
milions de euros.
Les entitats del grup es basen en principis comuns com
són la prioritat de la persona per sobre del capital, la solidaritat entre els subjectes asseguradors, la participació tant dels
assegurats com d’altres grups d’interès en la governança, la
transparència i l’orientació cap a les necessitats reals dels
assegurats.
La seva preocupació ètica es manifesta, abans que res,
en el disseny dels seus productes i serveis. La francesa Macif,
la italiana Unipol, i Atlantis abarateixen el preu de les pòlisses
d’assegurança del vehicle si aquest emet un nivell de CO2 per
Km inferior a cert llindar, mentre que Matmut, també francesa, té tarifes més barates per a aquells assegurats que no fan
servir el vehicle privat per anar de casa a la feina o l’escola.
Així mateix, molts productes asseguradors estan dissenyats per respondre a necessitats sovint ignorades. Per exemple, Unipol ofereix un programa de diagnosi anomenat
SaluteMia, per prevenir els càncers de les dones, a través de
revisions periòdiques. Macif manté gratuïtament durant dos
anys la cobertura de les pòlisses a les persones que queden
a l’atur; a finals de 2008. Folksam ha llançat un nou paquet
d’estalvis adreçat al mig milió de musulmans que viuen al
país. Es tracta del fons Amanah (amanah significa fiabilitat,
honradesa) i se cenyeix a la llei sharia islàmica, combinant un
estalvi sense interessos amb estalvis de pensions i assegurances. El fons no inverteix en armament, alcohol o en la indústria pornogràfica.
La majoria de les companyies d’EURESA dispensa una
atenció especial a les reclamacions. Un exemple concret:
Unipol va signar el 2008 un acord amb 14 associacions de
defensa dels consumidors italians, que representen el 90%
del moviment consumerista italià, per garantir als assegurats
que els conflictes es resoldran de la manera més satisfactòria
i ràpida possible.
A més, aquestes asseguradores intenten actuar com a
ciutadans responsables, i financen activitats que afavoreixen
la integració social, la solidaritat, la ciutadania i l’economia
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social. Part d’aquestes activitats les canalitzen a través de
fundacions que han creat.
Finalment, la majoria mostra la seva responsabilitat social editant informes de sostenibilitat o documents similars. Per
exemple, des de 1993 Unipol publica cada any un balanç
social que elabora amb els treballadors, les associacions de
consumidors i les organitzacions col·laboradores; s’estima
que en la seva confecció hi participen ni més ni menys que
4.500 persones.

2.5. ARÇ Cooperativa
ARÇ Cooperativa és un projecte cooperatiu fundat el 1983,
que actualment es desplega en dues cooperatives. D’una
banda, ARÇ Serveis Integrals d’Assegurances, una corredoria
d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia
social i solidària i en l’assegurança d’energies renovables, on
el 2009 treballaven tretze persones, totes sòcies. D’altra
banda, ARÇ Consum Responsable, una cooperativa de treball
i consum, que promou el consum responsable de serveis
personals a través de la forma cooperativa. Els serveis són
oferts per entitats del mercat social: assegurances, estalvi
ètic, cotxe compartit i una botiga virtual de consum responsable. L’any 2009, ARÇ Consum Responsable arribava a les
5.800 persones sòcies de consum.
El 2009 ARÇ Cooperativa va ser registrat per l’Observatori
de les Finances Ètiques com a mediador certificat per comercialitzar l’assegurança ètica i solidària (EthSI), amb el màxim
nivell de registre. D’aquesta manera, ARÇ Cooperativa s’ha
convertit en la primera corredoria europea que obté aquesta
distinció. ARÇ, com a cooperativa de treball associat, està afiliada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
(FCTC).
ARÇ s’organitza en un model de cooperativisme autogestionari que anomena Gestió Cooperativa Integral i que se
sustenta en cinc valors fonamentals: democràcia, participació, autonomia, autogestió i transversalitat.
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La qualitat professional d’ARÇ és valorada pels seus clients i socis amb valors mitjans en els seus diferents ítems que
van d’un 7,55 sobre 10, en el seu valor mínim, i fins a un 9,26
sobre 10 en el seu valor màxim. Així mateix, les persones que
treballen a ARÇ valoren el seu grau de satisfacció general a la
feina amb un 8 sobre 10.
Arç destaca en la seva promoció del mercat social, en la
seva participació activa en el món cooperatiu i de l’economia
solidària (està afiliada a la Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuaris de Catalunya i és membre de la Xarxa
d’Economia Solidària), així com en la seva implicació en les
finances ètiques: participa activament en la cooperativa de
serveis financers COOP 57 i en FETS, i tot el capital invertit el
té destinat a fons de finances ètiques.
Arç avalua la seva responsabilitat social per mitjà de dos
procediments d’anàlisi: la guia G3 del Global Reporting
Initiative (GRI) i el Balanç Social de la Xarxa d’Economia
Solidària (XES).

2.6. CAES
CAES (Consorzio Assicurativo Etico Solidale) neix l’any 1995
per la iniciativa d’un assegurador tradicional que, en una
mena de procés d’objecció de consciència professional, decideix transformar la seva empresa asseguradora a la regió de
Milà en una cooperativa de consum d’assegurances. A partir
de 1999, CAES entra un procés d’extensió per tot Itàlia. El
2002 canvia la forma jurídica i passa de ser cooperativa de
consum a consorci de cooperatives, mantenint-se com
“agència d’intermediació d’assegurances èticament orientades”, com li agrada definir-se.
Partint d’una anàlisi rigorosa del mètode assegurador tradicional (com funciona actualment, què s’ha perdut respecte dels
inicis, què val la pena recuperar, etc.), CAES redescobreix els
valors socials que comportava l’assegurança en els seus orígens, uns valors avui força oblidats, essencialment el de fer
front de manera col·lectiva i voluntària als infortunis de la vida.

CAES ha treballat a fons en el que anomena “contracte
just”. Ha fet més intel·ligibles les pòlisses: de normatives de
14 pàgines n’ha passat a d’altres de dues on es fa una descripció ben clara del risc, l’objecte assegurat, el preu, etc.
També està recuperant el concepte mutual. Per exemple,
les pòlisses de CAES sempre cobreixen sinistres en edificis
motivats per catàstrofes com els terratrèmols. Això permet als
habitants de zones altament sísmiques accedir a preus raonables a la protecció contra els terratrèmols, compartint el
risc, i el cost, amb els habitants de les zones no sísmiques.
Per raons ètiques també, CAES no té treballant els seus
agents a comissió, sinó que tothom és treballador assalariat.
Això permet millorar la seva professionalitat; a Itàlia un agent
d’assegurances a comissió es manté en aquest lloc de treball
tan sols durant un any i mig com a mitjana; aquesta alta rotació laboral fa que les companyies donin als seus agents una
formació molt superficial.
D’ençà de 1998, CAES registra un creixement important,
del 15 o 20% anual. En aquests moments gestiona una cartera de clients per valor d’uns 3 milions d’euros, distribuïda
en pòlisses molt modestes d’uns 400 euros de mitjana. Els
seus clients són les cooperatives socials i les entitats sense
ànim de lucre. El 10% dels seus beneficis el dediquen a iniciatives socials.

2.7. Microassegurances
Les persones amb pocs recursos econòmics estan sotmeses
als mateixos riscos que les altres, però possiblement les conseqüències d’un sinistre encara agreujarien més la seva
situació i, d’altra banda, tenen dificultats per pagar una
cobertura d’assegurança.
Per a aquestes persones pot ser útil el sistema de microassegurances, les quals consisteixen en assegurances senzilles i barates que cobreixen riscos bàsics; els seus beneficiaris són persones excloses dels sistemes formals de protecció
social, en particular els treballadors de l’economia informal i
15
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els seus familiars. Les principals cobertures de microassegurances són de vida, salut, incapacitat, béns i collita. La microassegurança no solament serveix per cobrir riscos personals,
sinó també per assegurar llars amb pocs recursos i microempresaris.
Segons la definició del Grup Consultiu d’Ajut a la Població
Pobra (CGAP), “la microassegurança és una protecció contra
determinats riscos que es brinda a persones de baixos ingressos a canvi del pagament regular d’una prima, i es calcula
tenint en compte la probabilitat i el cost del sinistre. Igual que
en totes les modalitats d’assegurances, la cobertura conjunta
de riscos permet que moltes persones o grups comparteixin
el cost d’un esdeveniment onerós. Per tal que les persones
més desfavorides es puguin beneficiar de la microassegurança, aquesta ha d’atendre les seves principals necessitats
relatives a la protecció contra riscos (assegurances de salut,
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automòbil o vida, segons el mercat), ser fàcil de comprendre
i econòmicament accessible”.
Les microassegurances estan en auge, sobretot als països
empobrits d’Amèrica, Àfrica i Àsia. Per exemple, DKV Seguros
té programes de microassegurança adreçats a la població
pobra de l’Equador, Veneçuela i República Dominicana. Però
aquest producte assegurador també s’està obrint camí a països europeus. De fet, amb la crisi econòmica, algunes companyies estudien impulsar les microassegurances també a
casa nostra i adreçar-les als milers de persones que cobren
menys del salari mínim interprofessional. A França, des de
2006, existeix amb gran èxit, la Fondation Entrepreneurs de
la Cité, una entitat sense ànim de lucre que assegura les
persones en risc d’exclusió que tiren endavant una activitat
econòmica, prevenint i gestionant els riscos de la seva microempresa en cas de sinistre.

3. L’assegurança ètica i solidària
3.1. Introducció
La necessitat de crear un sistema assegurador ètic neix de constatar l’escassa transparència del sector, l’excessiva burocratització
dels processos de percepció de les assegurances, la inequitat
de molts dels seus contractes, així com el seu creixent paper
en el sector financer.
Progressivament, les companyies han començat a integrar
el concepte d’ètica en el seu negoci; però, més que tractar-se
d’una decisió pròpia, la raó d’aquesta introducció l’hem de
buscar en el fet que, des de 1984, les asseguradores estan
regulades pel Codi Universal d’Ètica per als Professionals dels

El sector assegurador és vist com a poc transparent i molt
burocratitzat

Productes d’Assegurances i Reassegurances. Cada asseguradora ha de complir amb les normes d’aquest codi on, entre
altres conceptes, apareixen les nocions de seguretat, interès
legítim del client, denúncia de pràctica il·legal de la professió,
respecte, secret professional i protecció de l’interès de la
societat en general.
A part d’aquest codi, algunes asseguradores han implantat els seus propis codis ètics en el marc de la llei i de la seva
pròpia empresa. No obstant això, a l’hora de la veritat les
pràctiques ètiques segueixen sent molt esporàdiques; ben
sovint la responsabilitat social esdevé en realitat màrqueting
social; no existeixen compromisos socials sostinguts en el
temps i falta incorporar l’ètica en la filosofia de l’empresa.
Naturalment també, els graus de responsabilitat social
solen ser molt superiors entre les mutualitats i mútues en
comparació de les societats anònimes. En la societat de capitals l’assegurat és un simple client, mentre que en la mutua-

litat és copropietari; la societat anònima es mou per maximitzar els beneficis econòmics dels seus accionistes, mentre que
la mútua ho sol fer pels beneficis socials dels seus associats
i, per tant, aquest diferent objectiu acostuma a plasmar-se en
fórmules asseguradores més barates, més solidàries i més
generals. Per tant, resulta més probable que les societats
anònimes es comportin d’una manera menys ètica en els
seus esforços per generar el màxim de guany per als seus
accionistes, els quals, a més, pressionen perquè siguin a curt
termini.

3.2. Descripció
L’assegurança ètica i solidària és un nou concepte d’assegurança que introdueix en el mercat assegurador les pràctiques
ètiques i solidàries pròpies de la banca ètica. Orientar el mercat assegurador cap a la pràctica ètica equival gairebé a fer
una revolució, no tant perquè cal incorporar conceptes nous,
sinó perquè, en aquest cas, exigeix recuperar objectius i
valors del primer moviment assegurador, sobretot el de la
mutualitat de l’assegurança, independentment de la fórmula
jurídica que apliqui aquest concepte, sigui una mútua o una
societat anònima.
Per aplicar l’ètica al món de les assegurances, cal plasmar-la en tota la cadena operativa del sector: des de la pòlissa fins a la relació amb els agents i altres col·laboradors, de
la distribució dels productes al manteniment d’una bona relació amb els clients.
Els principis bàsics de l’assegurança ètica i solidària són
tres: la mutualitat, la transparència i l’equitat. A més, per tal
de considerar que una companyia asseguradora es capté
d’una manera ètica i solidària, necessita apostar per la inversió socialment responsable (ISR) i aplicar una política de
responsabilitat social corporativa (RSC).
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3.2.1. Mutualitat
El principi mutual o de la mutualitat és un dels principis
bàsics de la institució asseguradora. Consisteix en la compensació entre subjectes exposats a un mateix risc. Ve a ser un
principi de solidaritat humana que es basa en l’autoorganització voluntària d’una comunitat per repartir-se entre tot el col·
lectiu el cost futur d’un dany que pot ocórrer a un o uns
quants dels seus membres.
El sentit primigeni de l’assegurança és la relació de solidaritat que s’estableix entre els membres d’una comunitat,
entre qui té la sort de no patir un dany i qui el pateix, sigui un
accident, una malaltia, la pèrdua de béns, etc. La pràctica
d’aquesta solidaritat en el sector assegurador significa que no
ha d’existir una relació directa entre l’aportació de l’assegurat
i la que eventualment obtindrà (la indemnització).
Així mateix, el concepte mutual implica que qualsevol pot
ser beneficiari d’una cobertura asseguradora independentment del seu potencial de risc. Ve a ser com el principi d’adhesió voluntària i oberta propi del cooperativisme. L’aplicació
conseqüent d’aquest principi, també anomenat principi de no
exclusió, exigeix revisar el concepte d’assegurabilitat i aplicarhi el de sostenibilitat.
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Necessitem revisar el criteri d’assegurabilitat en el sentit
que, si totes les persones estem sotmeses a riscos, aleshores
també totes hem de disposar d’una cobertura asseguradora i
no es pot excloure ningú. En aquest sentit són inacceptables
les discriminacions pel risc potencial que cadascú corri segons
la seva edat, la seva discapacitat, per ser drogodependents,
tenir una diabetis o treballar en l’economia informal, per posar
causes d’exclusió real en algunes pòlisses.
Així mateix, aplicar el criteri de sostenibilitat significa
que l’assegurança ha de ser capaç de crear valor a llarg
termini i de garantir un equilibri que sigui sostenible en el
temps, que permeti conjugar la satisfacció dels assegurats
actuals amb els futurs. Si no és així, s’està difonent entre els
assegurats la idea que l’assegurança ve a ser com una inversió, de la qual s’ha d’obtenir com a mínim tant com s’ha
invertit, quan el principi mutual es basa a destinar els diners
de les primes a cobrir les necessitats dels assegurats que
han sofert un sinistre.

3.2.2. Transparència
La transparència és la base de la confiança, que és el fonament de tota activitat asseguradora. Malgrat el valor que, per
tant, representa la transparència, segons l’enquesta feta per
l’Institut Nacional de Consum, de març de 2006, a propòsit
dels problemes advertits pels enquestats en les seves assegurances, la manca de transparència és adduïda per un
14,20% dels enquestats, en el cas de pòlisses de la llar, i
per un 16,20% en el de les d’automòbil. Si hi afegim que
una part dels enquestats que contesten que el principal
problema amb què s’han trobat amb les companyies d’assegurances és l’incompliment del contracte (un 40,20% dels
enquestats en el cas de pòlisses de la llar i un 21% d’automòbil), en la mesura que ens podem imaginar que el que ha
passat és que no han entès bé les clàusules del contracte,
podem concloure que la manca de transparència és, efectivament, una de les principals causes de descontent dels
assegurats.
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Les asseguradores acostumen a ser percebudes com un
sector poc transparent. Els clients es queixen que els costa
d’entendre les tarifes aplicades per les asseguradores. En
general, es té la impressió que les pòlisses són complicades,
que el llenguatge és massa jurídic, que hi abunden les clàusules en lletra menuda que limiten la indemnització en cas de
sinistre i que la publicitat de determinats productes no aporta
prou informació sobre el contingut de les garanties ofertes.
De vegades aquesta falta de transparència ve propiciada pel mateix sistema de retribució de l’agent comercial de
la companyia, en què la part variable resulta molt substancial. Això afavoreix que l’agent, guiat per la seva necessitat
de vendre, acabi transmetent al client una informació que
no és prou exacta. Una primera aproximació al concepte de
transparència en la relació asseguradora pot ser entendre-la
com l’aportació d’informació puntual, clara i comprensible
sobre tots els extrems del contracte en totes les seves fases,
des del primer contacte amb el client potencial fins a la
liquidació, és a dir, quan té lloc el sinistre i l’asseguradora
ha d’indemnitzar l’assegurat.
Però igual com es fa en el cas de les finances ètiques, cal
anar més enllà i incloure-hi la informació necessària sobre la
política de l’agent assegurador i la destinació de les seves
inversions. És a dir, la ciutadania ha de poder fer-se una valoració global de companyies i gestores més enllà de la purament tècnica, que és necessària però insuficient. Tots aquests
aspectes han de permetre valorar la companyia, el gestor i el
producte, més enllà de la utilitat del servei concret.
Finalment, la transparència també és fonamental per a un
efectiu control dels riscos; es tracta d’evitar els escàndols financers que fan trontollar el món empresarial i, d'impedir tant com
sigui possible, que les asseguradores tinguin les seves inversions en paradisos fiscals.
Per resumir, la transparència es manifesta tant en l’oferta
(l’assegurat ha de saber exactament els drets i obligacions que
subscriu amb la pòlissa), com en la gestió financera (l’assegurat ha d’estar informat sobre les prestacions que pot rebre i
sobre la situació econòmica de la companyia) i en la política

d’inversions (en el balanç ha de figurar la llista detallada de les
inversions, les quals s’han d’orientar cap a la sostenibilitat).

3.2.3. Equitat
El contracte assegurador ha de ser un contracte entre iguals:
assegurador i assegurat han d’estar dotats de la mateixa dignitat, tenir poders simètrics i perseguir l’obtenció de beneficis
destinats a ambdues parts.
Però, en la realitat, com ja hem dit, l’assegurat té poca
informació, tant sobre el producte com sobre l’assegurador, per
poder-ne valorar la relació qualitat-preu; en conseqüència,
l’assegurat es troba en inferioritat de condicions. Sovint resulta
complicat canviar d’asseguradora, amb pòlisses vigents durant
uns quants anys, o s’ha de passar un calvari burocràtic abans
de rebre una indemnització.
L’equitat de la prima en un context assegurador ètic i
solidari requereix, en primer lloc, que el criteri adoptat per
establir-la es fonamenti en dades objectives i no sigui decidit
arbitràriament per la companyia segons paràmetres no verificables; a més, ha de ser igual per a tothom i vàlid universalment. No es pot justificar que hi hagi primes diferents per a
riscos iguals en funció de la “importància” del client o de la
seva situació. En segon lloc, la proposta asseguradora ha de
ser completa, no es pot retocar contínuament; ha de respondre a la necessitat real de l’assegurat i estar fonamentada en
valors correctes. L’assegurat ha d’estar segur que la seva
cobertura és l’adient.

3.2.4. Inversió Socialment Responsable
Una inversió socialment responsable (ISR) és aquella que
busca la màxima rendibilitat amb el mínim risc i que integra,
alhora, criteris de naturalesa ètica, social i ambiental en els
productes financers i en el comportament de les empreses
receptores de les inversions. Així, per exemple, durant el
règim de l’apartheid a Sud-àfrica molts inversors van decidir
no finançar empreses que operaven allí.
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Els fons socialment responsables que ofereixen les entitats financeres segueixen un procés de supervisió de les
companyies que poden ser objectiu d’inversió. Normalment
aquest procés va a càrrec d’agències especialitzades en qualificació ètica o social, que rebutgen aquelles empreses que
tenen un impacte inadequat des d’un punt de vista ètic, social o mediambiental, com ara les vinculades a la producció
d’armes o la indústria del tabac o de l’alcohol, entre altres.
Amb tot, no hi ha un únic joc de criteris per determinar
quan una inversió és socialment responsable i, per tant, ara
com ara el criteri més important és el de la transparència en la
destinació de les inversions. Perquè, per exemple, hi ha qui
parla de fons d’alt risc (hedge funs) socialment responsables,
però pot ser socialment responsable un dels instruments financers més utilitzats per especular?
Per últim, convé destacar que no hi ha diferències des
del punt de vista de la rendibilitat ni de la performance (relació amb la rendibilitat i el risc) amb la resta de fons d’inversió.
Moltes investigacions han constatat que els fons ISR són tan
rendibles com els seus equivalents convencionals.
Com a exemples d’asseguradores que excel·leixen en ISR
esmentem la mútua francesa Macif, que té una unitat de gestió
d’inversions especialment orientada a la ISR; el grup Munich
Re (DKV), amb més del 80% de les seves inversions en ISR, i
la CFS britànica (Co-operative Financial Services), vinculada a
The Cooperative Group, dins de la qual un equip de nou analistes treballen identificant les inversions socialment responsables per dipositar-hi no sols els fons propis de la CFS, sinó
també els diners de 300.000 inversors individuals que han
adquirit participacions de fons mutuals col·lectius.

amb el seus empleats, les seves famílies i la comunitat local,
així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva
qualitat de vida. L’Organització Internacional del Treball (OIT)
considera que la responsabilitat social és la resposta que
l’empresa ha de donar a les expectatives dels sectors amb els
quals té relació, en matèria de desenvolupament integral dels
seus treballadors i en l’aportació a la comunitat. Per la seva
banda, la Comissió Europea, en el seu Llibre Verd, defineix
l’RSE com la integració voluntària per part de les empreses de
les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors
(stakeholders). En general, les àrees que tots els enfocaments
consideren rellevants per a la RSC són la protecció del medi
ambient, la protecció dels drets laborals, la protecció dels
drets humans i el bon govern empresarial.
Tal com passa amb la ISR, també hi ha concepcions de
la RSC i empreses que diuen que la practiquen que, com a
mínim, són discutibles. De vegades les polítiques de RSC són
només estratègies per millorar la imatge corporativa de les
companyies, mentre que en altres ocasions responen efectivament a un compromís social sincer i tangible.
La RSC es mesura normalment a través de l’elaboració
de memòries de sostenibilitat o de balanços socials. Entre
aquests instruments destaquem la Memòria de Sostenibilitat
del Global Reporting Initiative (GRI) i, a casa nostra, el balanç
social de la Xarxa d’Economia Solidària. Com hem vist en els
exemples de bones pràctiques asseguradores, diverses companyies del ram tenen polítiques de RSC, les avaluen i n’obtenen certificacions.

3.3. El segell EthSI
3.2.5. Responsabilitat Social Corporativa
No existeix una definició compartida sobre el que s’entén per
responsabilitat social corporativa (RSC) o responsabilitat social empresarial (RSE). El World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) la defineix com la decisió de l’empresa de contribuir al desenvolupament sostenible, treballant
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3.3.1. Descripció
Per tal d’identificar les companyies asseguradores i els productes que compleixen uns estàndards ètics i solidaris, l’Observatori de les Finances Ètiques, promogut i coordinat des
de FETS (Finançament Ètic i Solidari), ha creat el segell EthSI
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(Ethical and Solidarity based Insurance). EthSI és el primer
segell europeu de qualitat de gestió ètica i solidària per a
empreses asseguradores i un dels pocs que hi ha al món.
Amb la creació d’EthSI, s’intenta respondre al creixent
desig de cada cop més ciutadans i ciutadanes de conèixer i
exercir un cert control sobre la destinació final dels diners que
dipositen a mans d’empreses privades, en aquest cas del
sector assegurador. EthSI els facilita contractar els productes
asseguradors que millor s’ajusten a valors i principis humanistes, democràtics i solidaris en funció d’uns paràmetres
objectius.

LA CERTIFICACIÓ IMSA
Als Estats Units existeix una altra certificació ètica, IMSA, que
correspon a la sigla de la Insurance Marketplace Standards
Association, una organització sense ànim de lucre, creada el 1996
a Maryland i actualment formada per una seixantena
d’asseguradores nord-americanes, sobretot del ram de vida, i que
té com a objectiu augmentar la confiança en els productes asseguradors. Les companyies que volen formar part de l’associació i utilitzar el seu logo, que certifica la qualitat ètica, han de complir els
sis principis següents:
1. Desenvolupar l’activitat asseguradora amb honestedat professional i justícia
2. Oferir productes i serveis orientats a les necessitats reals de la
clientela
3. Practicar una competència activa i transparent
4. Posar a disposició de la clientela material publicitari i de venda
que sigui clar i que exposi les característiques reals dels productes oferts
5. Gestionar de manera transparent i ràpida les queixes i les reclamacions dels clients
6. Crear un sistema intern de supervisió i monitoratge que garanteixi el respecte a aquests principis

nivells de registre (RC1, RC2 i RC3); els gestors a dos (RG1 i
RG2), segons si compleixen un nombre de criteris mínim (el
nivell 1), mitjà (el nivell 2) o màxim (el nivell 3). Una cosa similar passa amb els productes asseguradors, siguin de danys i
patrimonials, siguin de persones, els quals tenen una gradació
de certificació que, expressada de menys òptima a més, és la
següent: B, B+, B++, A, A+ i A++.
D’altra banda, existeixen dos jocs de criteris, el que avalua les empreses asseguradores i comercialitzadores i el que
avalua els productes.

3.3.2. C
 riteris per avaluar les empreses asseguradores i
comercialitzadores
Són els següents:
1.

●
●

●
●
●

●
●

El segell registra el bon comportament ètic d'algunes companyies d’assegurances i empreses comercialitzadores (corredors, corredories, brokers) i, a més, certifica la qualitat ecosocial de les assegurances de persones o de danys que ofereixen.
Al seu torn, cada modalitat disposa de diferents nivells de
registre o certificació. Les asseguradores poden optar a tres

●
●
●

Desenvolupar una política de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) i que l’avaluï un agent extern
Les entitats registrades han de tenir en funcionament un
dispositiu de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
Les eines d’aplicació de la RSC han d’utilitzar algun dels
mètodes de més incidència i repercussió:
Global Reporting Initiative (GRI) (preferentment)
European Foundation for the Quality Management
(EFQM)
Social Accountability 8000 (AA8000)
CSR Europe (SME KEY)
Accountability 1000 (AA1000)
També es pot considerar l’existència d’un codi ètic que
incorpori els compromisos de l’entitat en matèria de:
Legalitat
Equitat
Transparència
Informació suficient i rellevant
Compromís amb la comunitat
Qualsevol de les eines utilitzades ha de comportar l’existència d’un Pla de millora contínua de la responsabilitat
social, així com la verificació externa independent o, si
21

L’assegurança ètica i solidària

més no, el compromís d’aquesta verificació a un any
vista.
L’elecció de les seves inversions és una decisió clau per a
qualsevol companyia d’assegurances. Per a una empresa
que practiqui la RSC es tracta de trobar aquells actius que
optimitzin el retorn de la inversió, que siguin segurs i que
alhora garanteixin que les companyies objecte de la inversió són també socialment responsables.

●

●

●

●

2.

Disposar d’un Comitè Ètic o bé ser una entitat de l’economia social i solidària
Tenen aquesta consideració les mútues, les cooperatives
o aquelles entitats mercantils convencionals que siguin
propietat majoritària de les mútues o les cooperatives. En
cas de societats mercantils convencionals, cal considerar
si existeixen comitès ètics i si influeixen en la política
general de les entitats.

3.

4.

Ser usuaris de les finances ètiques
Es consideren entitats usuàries de les finances ètiques
les que gestionen un mínim del 5% de la seva tresoreria
mitjançant aquest tipus d’entitats. S’accepten processos
de transició cap aquest objectiu. Es consideren banca
ètica aquelles entitats que apliquen a la seva activitat
d’intermediació financera els criteris ètics següents:

Criteris per a la no inversió (negatius)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●

Armament i contractes militars
Energia nuclear (producció i fabricació de components)
Producció i venda de tabac
Joc
Violació dels drets humans
Treball infantil
Operacions a països amb règims opressius
Producció, venda i emissió de pornografia
Experimentació amb animals i ramaderia intensiva
Incompliment de la legislació mediambiental
Organismes genèticament modificats

Principi d’ètica aplicada: l’ètica com a procés de reflexió
contínua en criteris d’inversió i concessió de crèdits.
Principi de coherència: fer servir els estalvis de forma
coherent amb els propis valors.
Principi de participació: la presa de decisions es fa de
forma democràtica. No es tracta tan sols que els socis
votin, sinó que han de poder participar en la definició de
les polítiques bàsiques de l’entitat.
Principi de transparència: cal oferir informació regular i
pública de totes les activitats i les seves conseqüències
Principi d’implicació: l’entitat ha d’anar més enllà dels
criteris negatius i definir la seva política d’inversió seguint
criteris positius per tal de transformar la societat.
Tenir inversions èticament orientades
Les asseguradores que vulguin utilitzar el segell han de
seguir criteris negatius i positius a l’hora d’invertir els
seus diners. Això significa que no finançaran empreses
ni projectes que malmetin el medi ambient o apliquin
condicions laborals precàries (criteris negatius) i que, en
canvi, prioritzaran invertir en sectors com les energies
renovables o el comerç just (positius). Vegem tot seguit
una taula amb els criteris negatius i positius proposats
per SiRi Company, una empresa de consultoria especialitzada a analitzar la inversió social responsable (ISR) en
diversos països.

Criteris per a la inversió (positius)

●
●
●
●
●
●
●
●

Polítiques i sistemes de gestió ambiental (inclou certificacions)
Productes amb valor afegit social i/o ambiental
Seguretat dels productes
Polítiques i sistemes de gestió social (inclou certificacions)
Condicions de treball, conciliació de la vida laboral i familiar
Formació
Relacions amb els sindicats
Transparència en la informació social i ambiental
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3.3.3. Criteris per avaluar els productes asseguradors
Són els següents:
1.

a)

b)

c)

d)

e)
2.

Foment de la sostenibilitat social
Els productes certificats per aquesta categoria han d’incorporar com a mínim dos elements entre els següents
que fomentin la sostenibilitat social:
Ser un producte específic per a un col·lectiu
Es consideren col·lectius aquells que formin part de
l’economia social i solidària, de moviments socials, del
món cultural i de l’associacionisme mediambiental.
Incorporar col·laboracions per al foment del col·lectiu
Donar suport a les seves publicacions, participar en
beneficis, destinar-hi el 0,7% dels ingressos...
Criteris d’avaluació del risc i determinació de primes
Que s’admeti com a descripció del risc assegurat el
dels estatuts de les entitats assegurades, que no es
discrimini per dimensió ni per territori.
Criteris d’avaluació de sinistres
La valoració de la sinistralitat ha de considerar el conjunt del col·lectiu.
Altres
Transparència
Els contractes i les comunicacions han de ser transparents, i els rebuts han d’informar de les comissions per
gestió/administració. Es valora l’existència de:

●
●

●

3.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

defensor/a de l’assegurat/ada
compromís de retorn de primes per incompliment de
compromisos
acords de col·laboració amb organitzacions de consumidors/es
Foment de la sostenibilitat ambiental (només per a assegurances de danys i patrimonials)
Els productes certificats han d’incorporar com a mínim 3
elements que fomentin la sostenibilitat ambiental entre
tots aquests camps:
Energies renovables
Inclusió de cobertures específiques (danys, pèrdua de
beneficis...)
Estalvi energètic
Bonificació si es demostra auditoria energètica
Canvi climàtic
Compensació d’emissions de CO2: repoblament d’arbres, bonificacions per menor emissió...
Ús de recursos renovables i gestió sostenible de residus
Compromís de foment i control de proveïdors
Transport públic
Propostes de foment
Altres
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Funcionament del Registre d’entitats asseguradores i gestors
Entitats asseguradores
Criteri avaluat
Usuari de banca ètica

*

Entitat de l'economia social i solidària / Comitè Ètic

*

*

Inv. èticament orientada (concreció)

*

*

*

RSC (avaluació externa)

*

*

*

Nivell de registre

RC1

RC2

RC3

Gestors: corredors, corredories, brokers
Criteri avaluat
Usuari Banca ètica

*

Entitat Economia Social Solidària / Comitè ètic

*

*

RSC (avaluació externa)

*

*

Nivell de registre

RG1

RG2

Funcionament de la certificació del producte
Certificació de producte
Assegurances de danys i patrimonials (*)
Criteri avaluat

RC3
+RG2
2

Quadre
d'explicacions

Foment de la
sostenibilitat social

*
mín.
2

*

*

Foment de la
sostenibilitat social

Específic
per a un col·lectiu

(*)

(*)

(*)

Economia social i solidària.
Moviment social. cultural.
Mediambiental

(*)

- 0,7%
- Suport a
les publicacions
- Participació en beneficis

Col·laboració amb el col·lectiu
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RC3
+RG2
2

(*)

(*)

Evoució
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Criteri d'avaluació de risc i
determinació de les primes

(*)

(*)

(*)

Descripció = Estatuts. GransPetits. Territoris

Criteri d'avaluació de sinistres

(*)

(*)

(*)

Sinistralitat en funció del conjunt

*

*

*

Transparència

Transparència

*

*

*

Clausulat

El màrqueting responsable
s’observa a la RSC

Gestió

Cal verificar les clàusules i
protocols de gestió.
Desglossament de primes

Foment de
la sostenibilitat ambiental

*
mín
3

*

*

*

*
mín
3

*

Foment de
la sostenibilitat
ambiental

Energies renovables

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Inclusió de cobertures (danys,
PB…)

Estalvi energètic

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Bonificació si es demostra
auditoria energètica

Canvi climàtic

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Compensació emissions CO2:
repoblament d'arbres…

Ús de recursos i gestió de
residus

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Compromís de foment
i control de proveïdors

Transport públic

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Compromís de foment

B+

B++

A

A+

A++

Certificació

B

Assegurances de persones (**)
Criteri avaluat

RC3
+RG2
2

RC3
+RG2
2

Quadre
d'explicacions

Foment de la
sostenibilitat social

*
mín.
2

*

*

Foment de la
sostenibilitat social

Específic
per a un col·lectiu

(*)

(*)

(*)

Economia social i solidària.
Moviment social. Cultural.
Medi ambiental

Evoució
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(*)

(*)

(*)

- 0,7%
- Suport a
publicacions
- Participació en beneficis

Criteri avaluació risc i determinació de primes

(*)

(*)

(*)

Descripció = Estatuts. GransPetits. Territoris

Criteri d'avaluació de sinistres

(*)

(*)

(*)

Sinistralitat en funció del conjunt

*

*

*

Transparència

Col·laboració amb el col·lectiu

Transparència

(*)

*

*

(*)

*

Clausulat

El màrqueting responsable
s’observa a la RSC

Gestió

Cal verificar les clàusules i
protocols de gestió.
Desglossament de primes

Certificació

B

B+

B++

A

A+

A++

TIPUS d'assegurances que inclou:
(*) A
 ssegurances de danys patrimonials
Automòbils, Multiriscos: Llar, Comerç, PIME, Tot risc, Tècniques, Agràries, Contingències, Crèdit, Caució, Defensa Jurídica, Assistència Viatge,
Responsabilitat Civil
(**) A
 ssegurances de persones
Accidents, Vida, Salut
 Vegeu quadre sobre els criteris de registre de companyies i gestors

3.3.4. Comitè Avaluador de l’EthSI
La certificació de l’EthSI per als productes i el registre per a
les companyies asseguradores i per als gestors es porta a
terme mitjançant un Comitè Avaluador independent, format
per una desena d’especialistes vinculats a l’economia solidària i la cooperació internacional.
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Els passos per a la certificació són els següents: sol·licitud
de l’entitat a l’Observatori de les Finances Ètiques i Solidàries,
estudi del cas i derivació posterior al Comitè Avaluador, que en
una de les dues sessions anuals estimarà o desestimarà la sol·
licitud.
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Esquema del procés de certificació

1. Sol·licitud de registre
i/o certificació

Nivell de registre RG2
● Arç corredoria d’assegurances, SCCL
● Asesoramiento en Seguros y Previsión ATLANTIS, SL
(ASP ATLANTIS)
● ATLANTIS Asesores SL
● Asesoramiento en Seguros y Previsión Correduría de
Seguros, SA (ASP Corredoria)

2. Tramesa del dossier
3. Examen del dossier
4. Retorn a la companyia

Companyies asseguradores registrades
Nivell de registre RC3
● ATLANTIS
Compañía de Seguros y Reaseguros SA
(ATLANTIS Seguros)
● ATLANTIS Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros SA
(ATLANTIS Vida)

5. Presentació al Comitè
de FETS

6. Decisió del Comitè
de FETS

3.3.5. E mpreses i productes asseguradors registrats i certificats
amb l’EthSI
Gestors registrats amb el segell EthSI (corredors, corredories i
brokers)

7. Revisió anual

L’Observatori de les Finances Ètiques
L’Observatori és un espai de trobada dels diferents actors del sistema
financer ètic de l’Estat espanyol, que promou i coordina FETS des
del 2007. Els seus objectius són observar, analitzar i elaborar estudis
sobre la realitat de les finances ètiques i el seu impacte en la realitat
socioeconòmica catalana i espanyola. A més, participa activament en
la creació d’un espai europeu de finances ètiques, en coordinació
amb altres entitats similars.

Nivell de registre RC2
● DVK Seguros
Productes certificats
Assegurances de danys i patrimonials:
● ATLANTIS AUTO - Certificació: B++
● ATLANTIS HOGAR - Certificació: A++
● INTEGRAL
“SIN BARRERES” DE DVK Seguros Certificació A+

L’Observatori informa de les iniciatives d’inversió socialment responsable tant nacional com internacional, i les difon entre la societat
civil i entre les entitats financeres. Alhora, fomenta els intercanvis
entre els actors del sistema financer ètic i solidari de l’Estat, i valora
l’impacte d’aquest sector sobre l’àmbit socioeconòmic.
Les seves activitats són l’edició dels Papers de l’Observatori, la confecció de fitxes informatives d’entitats i productes, l’informe anual sobre
les finances ètiques (baròmetre), el manteniment del web i del centre
de documentació, la realització de tallers de formació i, naturalment
també, del segell europeu d’assegurances ètiques i solidàries (EthSI).
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MANIFEST DE SUPORT A L’ASSEGURANÇA ÈTICA I SOLIDÀRIA
Les entitats sotasignades donem suport al desenvolupament de l’Assegurança Ètica i Solidària i al segell Ethsi promogut i gestionat per l’Observatori de
les Finances Ètiques i Solidàries.
El segell Ethsi és una eina facilitadora per a la progressiva implantació de l’Assegurança Ètica i Solidària, tot impulsant:
● Els vincles de solidaritat entre les persones.
● El fet assegurador com a bé socialment útil.
● L’establiment d’un cercle virtuós que afavoreixi el respecte recíproc de les parts implicades: entitats asseguradores, gestors i persones físiques o jurídiques assegurades.
● La transparència en el mercat de les assegurances per facilitar a l’usuari/ària final la tria de l’assegurança que més s’ajusti als valors associats a pràctiques compromeses amb la sostenibilitat social i ambiental, tant en els productes asseguradors com en el funcionament de les entitats implicades.
Entitats adherides:
Federacions / Associacions d'Economia social i solidària
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(FCCUC)
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FCEC)
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC)
Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya (FCSC)
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS): Galícia,
Euskadi,
Aragó, Germen (Castella i Lleó),  Madrid, Navarra, Extremadura, Balears,
Anagos (Canàries), Aeress (Asociación de recuperadores de economia
social y solidaria), Rufas (Red de útiles financieros)
Observatori del tercer sector

ONG
Setem Catalunya
Justícia i Pau Barcelona
Universitat Internacional de la Pau
Cooperatives / Mutualitats
Arç Corredoria d’assegurances SCCL
Arç Intercooperació econòmica SCCL
Col·lectiu Ronda SCCL
Clic Traç SCCL
Formatec SCCL
Ideas Sociedad Cooperativa Andaluza
L’Apòstrof SCCL
Sepra Servei de Prevenció Integral SCCL
Gestió veïnal de barri
Sinera
Goteo Cultura Sostenible, S. Coop. Mad.
CAES ITALIA (Itàlia)
Sinbroker (Itàlia)

Sindicats
CCOO Catalunya

Associacions/Fundacions
Associació d’amics de la Universitat Politècnica de Catalunya
Asociación cultural Tremn
Fundació Futur
Fundació Roca i Galés
GIES CANCHIS (Perú)
Programa de Empleo Juventud (Perú)

Moviment veïnal
FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)
CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya)
Entitats i empreses de finances ètiques i solidàries
Fiare-Banca Popolare Ética
Oikocrèdit (Catalunya i Euskadi)
Coop57 (Catalunya, Aragó, Madrid, Andalusia i Galícia)
FETS, finançament ètic i solidari
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Recursos
Dades de les empreses de l’Estat espanyol que a 31.12.10 han
estat registrades amb el segell Ethsi:
Arç Cooperativa
C/ Tamarit, 119 esc. B, ent. 2a
08015 Barcelona
sac@arccoop.coop
Atlantis Seguros
C/ Balmes, 75
08007 Barcelona
Tel. 93 496 47 70
Fax: 93 451 80 14
infocomercial@atlantis-seguros.es

Webs:
www.ethsi.net
www.fets.org
www.arccoop.coop
www.atlantis-seguros.es
www.dkvseguros.com
www.consorziocaes.org
www.euresa.org
www.imsaethics.org
www.micronsurancenetwork.org
www.entrepreneursdelacite.org

DKV Seguros
Passeig de Gràcia, 55-57
08007 Barcelona
Tel. 93 214 00 00
Fax: 93 487 08 75
a/e: informacion.seguros@dkvseguros.es
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