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DENÚNCIA
Codi expedient: D828/16
Origen de l'actuació:
Denúncia presentada davant de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat sobre determinades
actuacions realitzades per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana en matèria de supervisió i
ordenació de mediació de l'assegurança privada.
Objecte de l'actuació:
Anàlisi de l'exercici de les competències de supervisió a les corredories d'assegurances realitzat per l'òrgan
competent de la Generalitat, respecte al compliment de determinades obligacions de protecció dels
interessos dels assegurats, des de 2014 fins a la data d'informe.
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe
Data emissió informe:
28 de novembre de 2016

Resultats de l'actuació:
Conclusions
La instrucció i resolució de l'expedient sancionador s'han d'entendre declarades d'acord a dret per
sentència. En conseqüència, no procedeix entrar a valorar-les novament.
El període de temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació
d'assegurances i reassegurances privades ha d'estimar-se més que suficient perquè tots els mediadors
hagueren realitzat les adaptacions oportunes en el seu procedir amb els assegurats per a complir amb les
exigències de la llei. No obstant això, en la campanya de supervisió realitzada en 2014 a les corredories
que cobren honoraris, es detecten incompliments en altres entitats supervisades que no han sigut objecte
d'expedient sancionador, sinó de recomanacions d'esmena.
De la informació analitzada, no pot deduir-se l'existència d'indicis d'intencionalitat i/o mala fe per part del
responsable de la unitat. No obstant això, segons l'opinió de la Inspecció, sí que pot apreciar-se una
errònia presa de decisions en l'exercici de la funció de supervisió analitzada. En tot cas, les decisions
adoptades excedirien, a priori, del nivell competencial del esmentat responsable, l'actuació del qual havia
d'estar dirigida per un òrgan administratiu superior.
Quant a la reclamació del pagament de la sanció en via executiva a la sancionada i la suposada falta de
resposta a la denúncia que aquella va presentar contra una altra asseguradora, ha de concloure's que es
tracta de procediments que no són competència de l'òrgan denunciat, per tant no li és imputable cap tipus
de disfunció respecte d'això.
Finalment, s'ha constatat que la sol·licitud de cancel·lació de la inscripció de la denunciant en el Registre
Especial de Corredors, i Corredories d'Assegurances de la Comunitat Valenciana, ha sigut resolta fora del
termini establit per una pèrdua que no resulta justificable.

A fi de ponderar de forma adequada les possibles causes de les deficiències detectades, ha d'al·ludir-se a la
trajectòria organitzativa del departament denunciat que comptava amb un sol tècnic fins a 2008 i, des
d'esta data, la plantilla consta de dos tècnics i un auxiliar. Al mateix temps, les funcions associades a
l'exercici de la competència en matèria de mediació d'assegurances han estat atribuïdes a òrgans superiors
(administratius i directius) amb competències dispars i específiques, al mateix temps, aglutinades davall
l'epígraf genèric de l'àrea “d'economia”. Estes circumstàncies podrien haver suposat una limitació de la
capacitat material del departament per a desenvolupar amb normalitat les seues funcions.
Recomanacions
Seria convenient revisar l'actual sistema de supervisió de mediadors d'assegurances amb el doble objectiu
de, d'una banda, garantir un tractament homogeni de les situacions irregulars que es detecten en l'exercici
de la labor de mediació de les entitats inscrites en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances,
Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs a la Comunitat Valenciana, i, d'altra banda, per a
garantir una efectiva salvaguarda del bé jurídic protegit.
No pareix adequat que s'instruïsca un expedient sancionador només si els fets es coneixen per denúncia i,
en canvi, no s'adopte esta mesura de correcció si les mateixes infraccions es posen de manifest a través
d'altres vies. En conseqüència, ha de corregir-se esta forma d'actuar.
Hauria de considerar-se la conveniència d'establir procediments per a l'exercici de la labor de supervisió
dirigits, com a mínim, a l'elaboració d'instruccions, llistes de comprovació normalitzades i documents
probatoris vàlids associats a cada actuació, atés que s'han apreciat algunes deficiències en la metodologia
utilitzada.
Hauria d'aclarir-se formalment amb la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri
d'Economia i Competitivitat quin tractament ha de donar-se a les sol·licituds de cancel·lació en el registre
autonòmic i alta en el registre nacional a la vista del que preveu la legislació vigent. I, en tant que no es
produïsca l'esmentat aclariment, hauria de valorar-se la necessitat d'informar la interessada sobre les
possibilitats de mediació per a les que li empara la inscripció en el registre autonòmic.
Convindria que, per part de l'òrgan al qual està adscrita la unitat responsable, s'analitzara l'estructura i el
funcionament d'aquesta a fi de determinar si resulta necessari prendre algun tipus de mesura de caràcter
organitzatiu, o d'un altre tipus, que permeta previndre noves disfuncions i garantir una adequada presa de
decisions.

