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Vegara admet que el sector no informa els beneficiaris si tenen dret a cobrar una pòlissa

El govern central impulsarà el 2005
el registre d’assegurances de vida
L’instrument és reclamat des de fa temps pels consumidors
EL

SECTOR

ASSEGURADOR

EL

2003

Volum de primes brutes
(milions d’euros)

Xavier Sala-i-Martin

1999

2000

2001

2002

2003

Taxa variació
2003-2002

Total sector

32.889

41.858

42.764

49.119

42.540

-13,43%

Ram de vida

17.448

24.336

23.329

26.930

18.243

-32,26%

Rams no-vida

15.441

17.522

19.435

22.189

24.297

9,50%

AVUI

Sala-i-Martin,
premi Rei
Joan Carles
d’economia

2001

2002

2003

Taxa variació
2003-2002

Sinistralitat

13.894

15.994

15.414

-3,63%

Variació provisions
assegurances de vida

10.368

11.824

5.866

-50,39%

-3.074

-3.689

-4.321

17,13%

626

617

728

18,04%

Redacció
BARCELONA

L’economista
Xavier
Sala-i-Martin ha estat guardonat
amb el premi Rei Joan Carles
d’economia, que concedeix la
Fundació José Celma Prieto
per reconèixer la trajectòria
de personalitats espanyoles i
llatinoamericanes en l’àmbit
de l’economia. El jurat del
premi està presidit pel governador del Banc d’Espanya, Jaime Caruana, i serà també a la
seu d’aquesta institució on el
mateix monarca lliurarà la
distinció al guardonat en una
data encara no confirmada.
Xavier Sala-i-Martin és llicenciat en ciències econòmiques per la UAB i doctor per la
Universitat de Harvard. Des
del 1996 és catedràtic d’economia de la Universitat de
Columbia i també professor
visitant de la Universitat
Pompeu Fabra. És conegut per
les seves col·laboracions regulars en diversos mitjans de
comunicació.
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AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

EDICTE
Aprovació inicial projecte
de reparcel·lació UA-22
ES COMUNICA PER A CONEIXEMENT GENERAL que LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL, en sessió
celebrada el dia 17 de juny de
2004, va acordar, entre d’altres,
APROVAR INICIALMENT el projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació núm. 22 del municipi
de les Franqueses del Vallès.
L’EXPEDIENT restarà exposat al
públic, a la secretaria de la corporació, i en horari d’oficines, durant el
termini d’un mes a partir de la
publicació dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en la premsa periòdica i en
el tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de poder ésser examinat i que els interessats hi puguin
formular les al·legacions pertinents. El termini d’informació
pública començarà a comptar a
partir de l’endemà de la darrera de
les publicacions suara esmentades.
Les Franqueses del Vallès,
28 de juny de 2004
Francesc Torné, ALCALDE

Resultat tècnic
Resultat tècnico-finançer

CABALLÉ

Redacció
MADRID

El secretari d’Estat d’Economia, David Vegara, va assegurar ahir que el govern central
donarà resposta a una vella
demanda de les associacions
de consumidors i impulsarà
l’any que ve el registre d’assegurances de vida. Aquests
col·lectius denuncien des de fa
temps que en moltes ocasions
es deixen de cobrar aquestes
assegurances perquè els beneficiaris no saben que la persona que s’ha mort tenia contractat un producte d’aquest
tipus. Com va recordar ahir
Vegara, amb el fitxer que es
vol crear qualsevol persona
podrà informar-se de si el seu
familiar tenia contractada
una pòlissa de vida i saber si té

dret a percebre una compensació econòmica.
Fonts d’Economia van explicar ahir que no hi ha dades
sobre els diners que s’estalvien les companyies asseguradores a causa d’aquest buit
d’informació, tot i que admeten que moltes empreses no
paguen les pòlisses si aquestes
no són reclamades. Es dóna el
cas que molts productes com
ara determinades targetes de
crèdit porten associada una
assegurança de vida i que
molts clients ni tan sols en són
informats.
L’any passat, el Parlament
va aprovar una iniciativa que
instava el consell executiu a
fer les gestions oportunes davant el govern central per tal
de crear el registre. El punt
més delicat del projecte, asse-

nyalava llavors el PP, era protegir el dret a la intimitat de
les persones que subscrivien la
pòlissa.
D’altra banda, el secretari
d’Estat d’Economia també va
anunciar ahir que durant el
primer semestre del 2005 s’elaborarà un projecte de llei
sobre l’assegurança de dependència i s’estudiarà la incorporació del sector privat a
aquesta iniciativa.

Nova distribució
Vegara va fer aquestes declaracions durant la presentació del darrer informe d’assegurances i fons de pensions,
que analitza l’evolució del
sector el 2003. La dada més
destacada de l’informe és que
la caiguda del 32,26 per cent
registrada per les asseguran-

El BBVA serà el dipositari del
fons de pensions dels funcionaris
El nou sistema beneficia uns 523.000 empleats públics
Redacció
MADRID

La comissió promotora del
fons de pensions de l’administració general de l’Estat va
elegir ahir la proposta conjunta presentada pel BBVA i
Gestió de Previsió i Pensions
(GPP) per ser, respectivament,
les entitats dipositària i gestora d’aquest pla.
L’elecció es va decidir en
una fase final en què també
estaven seleccionades les

propostes de La Caixa, Banesto-Fonditel, i Caser. Prèviament havien quedat eliminades les del Banc Popular, Banc
Sabadell i Caixa Madrid.
La comissió promotora d’aquests fons està formada per
representants de l’administració i dels sindicats CCOO,
UGT, i CSI-CSIF.
Segons fonts de CCOO, un
dels factors que han pesat en
l’elecció ha estat l’existència
d’una infraestructura que
permeti donar serveis a un

l subsecretari d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
Santiago
Menéndez de Luarca, va
avançar ahir que l’aportació ministerial al pla d’assegurances agràries se situarà el 2005 al voltant dels
230
milions
d’euros.
Aquesta xifra suposaria un
augment del 9,3 per cent
respecte als 210,35 milions
destinats aquest any. Menéndez de Luarca va explicar que l’objectiu d’aquest
increment és assegurar la
renda dels agricultors independentment de les adversitats climatològiques
que hi pugui haver.

E

Evolució de la sinistralitat bruta i dels resultats bruts
(milions d’euros)

Més garanties
per a l’agricultor

col·lectiu tan repartit geogràficament.
El director de banca minorista del BBVA, Julio López, va
afirmar que l’elecció de la seva entitat reforça el paper del
banc com a “primer gestor de
l’estalvi dels espanyols”.

Dotació inicial
La creació d’aquest fons de
pensions va ser acordada el
novembre del 2002 a la Mesa
General de la Funció Pública, i
afecta
directament
uns

ces de vida ha permès al ram
de no vida representar el 57
per cent del mercat. Segons el
director general d’Assegurances i Fons de Pensions, Ricardo
Lozano, aquest percentatge
acosta Espanya a la mitjana
europea.
En aquest sentit, Lozano va
qualificar l’any passat de
“punt d’inflexió”, ja que l’evolució del ram de vida ha
vingut marcada per la fi del
procés d’exteriorització dels
compromisos per pensions de
les empreses amb els seus treballadors.
L’avenç de les assegurances
de no vida també ha estat possible gràcies a la caiguda del
13,43 per cent protagonitzada
pel volum de primes de vida
negociades l’any passat. Pel que
fa als plans i fons de pensions,
el patrimoni gestionat va créixer un 14,08 per cent, fins a
arribar als 56.697 milions.
523.000 empleats públics. Començarà amb una dotació
inicial, aportada per l’administració, de 54,65 milions
d’euros, xifra equivalent al 0,5
per cent de la massa salarial
dels empleats públics de l’administració general de l’Estat.
Aquesta aportació es farà
efectiva el novembre vinent, i
les futures dotacions de l’administració al fons es decidiran anualment. A més, els
empleats públics també hi
poden fer aportacions personals.
Les aportacions a aquest
pla de pensions tenen caràcter de salari diferit, són compatibles amb les pensions
públiques i cobreixen les
contingències de jubilació
amb incapacitat i també la de
la mort del partícip.

