
1096 Dilluns 17 febrer 2003 Suplement núm. 5

Aquesta llicència no exclusiva s’atorga per escrit, i es
fan constar les modalitats concretes d’explotació del dret
l’exercici del qual s’autoritza. En tots els exemplars dis-
tribuïts entre el públic d’una obra registrada i elaborada
en virtut d’aquesta disposició, s’hi indiquen els noms
dels autors d’ambdues parts del projecte, llevat que un
autor renunciï expressament a ser esmentat.

En cas que alguna de les parts contractants no sigui
titular dels drets d’autor corresponents, es compromet
a realitzar les accions necessàries als efectes que s’ob-
tinguin les autoritzacions oportunes dels legítims titulars
del dret perquè es pugui dur a terme el que preveu
el paràgraf immediatament anterior.

3.2.2 La part que envia l’investigador té dret a gau-
dir d’una llicència sobre el dret de propietat inte�ectual,
atenent el seu grau de participació, així com l’aportació
de l’investigador durant la seva estada.

La regalia de la llicència s’acorda atenent la inversió
efectuada per les parts en la investigació i en la protecció
jurídica dels resultats obtinguts.

Els investigadors en règim de visita han de gaudir,
a més, dels drets de propietat inte�ectual de conformitat
amb el que disposa la normativa interna de les insti-
tucions amfitriones, llevat que hi hagi acord en contra.

Cada investigador en règim de visita que actuï com
a autor té dret a una part de tot tipus de beneficis obtin-
guts per l’entitat amfitriona per la llicència d’aquesta pro-
pietat inte�ectual.

3.2.3 Cada part té dret a obtenir, al seu territori, tots
els drets i avantatges derivats de la propietat inte�ectual
creada en el marc d’acords bilaterals. Els drets i avantatges
en països tercers es defineixen en acords bilaterals de
cooperació.

Si en l’acord bilateral corresponent la recerca no es
qualifica de «recerca conjunta», els drets de propietat
inte�ectual que resultin de la recerca s’han de distribuir
de conformitat amb l’incís 3.2.2. A més, cada individu
qualificat d’inventor té dret a rebre una part de qualssevol
regalies guanyades per cada institució, per la llicència
dels drets d’aquesta propietat.

3.2.4 No obstant el que exposa l’apartat 3.2.3, si algu-
na propietat inte�ectual es protegeix per la legislació d’una
de les parts, però no es protegeix per la legislació de
l’altra part, els drets de propietat inte�ectual i avantatges
en qualsevol país pertanyen a la part la legislació de la
qual prevegi la protecció d’aquesta propietat inte�ectual.
Els subjectes que actuïn com a autors d’aquesta propietat
inte�ectual tenen dret a rebre regalies de conformitat amb
l’apartat 3.2.3.

Si no hi ha un pla de gestió de tecnologia, s’entén
que cada part és lliure de so�icitar la protecció en l’àmbit
territorial que consideri oportú, sempre que comuniqui
prèviament les condicions en les quals vol protegir els
resultats de les activitats de recerca conjunta a l’altra
part. La part que rebi la comunicació esmentada disposa
d’un termini d’un mes per exercir el seu dret a so�icitar,
en règim de cotitularitat, la protecció en les condicions
que s’acordin i suportant equitativament els costos. Si
no hi ha acord sobre l’àmbit territorial de la protecció,
cada part és lliure de so�icitar la protecció als estats
en els quals l’altra part no demostri interès. Els costos
de protecció són suportats en la seva totalitat per la
part que so�iciti la protecció.

3.3 Cada part garanteix a l’altra la possibilitat d’ob-
tenir els drets de propietat inte�ectual repartits de con-
formitat amb aquest annex, mitjançant la transmissió
d’aquests drets dels seus propis participants per mitjà
de contractes. Aquest annex, a més, no substitueix i
no afecta la distribució de drets, avantatges i regalies
entre les parts i els seus ciutadans, tal com defineix
la seva legislació nacional.

3.4 L’acabament d’aquest Conveni no afecta els
drets o les obligacions contretes en virtut d’aquest annex.

4. En cas que dins del marc de la cooperació bila-
teral es presti o es creï una informació, que s’hagi de
mantenir confidencial, o es transmeti una informació con-
fidencial, els acords han d’incloure, si s’escau, una clàu-
sula sobre confidencialitat. En aquests casos, els par-
ticipants de les parts corresponents, sobre la base de
la legislació i pràctica del seu Estat, així com els acords
reflectits als convenis, han de complir els compromisos
adquirits sobre observació de l’obligatorietat de mantenir-
la confidencial.

La classificació de la informació com a secreta, la
seva circulació i protecció s’han de determinar de con-
formitat amb la legislació de les parts.

5. Els òrgans competents de les parts, que s’han
de definir en cada cas concret de cooperació bilateral,
han d’intercanviar informació sobre els casos de violació
dels drets de propietat inte�ectual. Una vegada rebuda
la informació, les parts, de conformitat amb la legislació
vigent en cada un dels acords internacionals dels quals
són signants, han de prendre totes les mesures possibles,
en particular, de caràcter penal i administratiu, per posar
fi a aquesta violació.

6. Les controvèrsies relacionades amb la propietat
inte�ectual que sorgeixin en el marc d’aquest Acord
s’han de resoldre mitjançant negociacions entre les parts.
En cas que no s’assoleixi acord, les controvèrsies es
poden sotmetre, de mutu acord, a un tribunal arbitral
que exerceixi un arbitratge vinculant de conformitat amb
les normes aplicables al dret internacional.

Aquest Conveni va entrar en vigor el 4 de desembre
de 2002, data de l’última notificació encreuada entre les
parts en què es comuniquen el compliment dels proce-
diments interns respectius, segons estableix l’article 8.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 7 de gener de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’ECONOMIA
1050 REIAL DECRET 1430/2002, de 27 de

desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de mutualitats de previsió social. («BOE» 15,
de 17-1-2003.)

Les entitats de previsió social estaven regulades per
una normativa sectorial, com era la Llei de 6 de desembre
de 1941, diferent de la normativa que regulava l’activitat
asseguradora. La Llei 33/1984, de 2 d’agost, d’orde-
nació de l’assegurança privada, va sotmetre per primera
vegada les mutualitats de previsió social a les dispo-
sicions generals aplicables a les entitats asseguradores.

La Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i
supervisió de les assegurances privades, ha significat
la plena incorporació de les mutualitats de previsió social
al règim d’entitats asseguradores, i ha definit el seu objec-
te social com exclusivament assegurador, juntament
amb la possibilitat d’atorgar prestacions socials, atenent
l’especial naturalesa d’aquestes entitats.

La Llei 30/1995 conté la regulació aplicable a les
mutualitats de previsió social, i dedica el capítol VII del
títol II, articles 64 a 68, a aquestes entitats assegura-
dores, com també l’article 69, disposició addicional quin-
zena, disposició transitòria cinquena i disposicions finals
primera i segona.
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En concret, el paràgraf tercer de la disposició final
segona de la mateixa Llei preveu la necessitat de des-
plegar per reglament tots aquests preceptes en una nor-
ma que reguli específicament les mutualitats de previsió
social.

Aquest desplegament reglamentari té per objecte
recollir els aspectes específics de les mutualitats de pre-
visió social en què es considera necessari introduir algu-
na singularitat derivada de les característiques pròpies
d’aquest tipus d’entitats, i es remet en els aspectes
comuns al Reglament d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat pel Reial decret
2486/1998, de 20 de novembre, per evitar reiteracions
innecessàries.

A més, tenint en compte el caràcter mercantil d’a-
questes mutualitats, el Reglament reprodueix i es remet
a alguns preceptes de la normativa general mercantil,
que s’hi consideren aplicables, en particular en relació
amb els processos de constitució d’aquest tipus d’en-
titats i règim de funcionament dels òrgans socials.

Un dels principis bàsics de la regulació reglamentària,
ja establert a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, és
el caràcter voluntari, independent i complementari a la
Seguretat Social obligatòria d’aquest instrument de pre-
visió social, sense perjudici que, en els casos que preveu
la disposició addicional quinzena de la Llei, s’estableixi
la possibilitat d’acudir a les mutualitats de previsió social
que tinguin establertes els co�egis professionals com
a alternatives al règim especial de treballadors per comp-
te propi o autònoms.

El Reglament ha optat per introduir únicament una
referència expressa als procediments específics d’incor-
poració general que preveu la Llei, i completa la regulació
que conté aquesta Llei per tal de permetre una aplicació
més senzilla d’aquests procediments. Ara bé, aquesta
opció no comporta, en cap cas, l’establiment d’una enu-
meració taxativa dels procediments voluntaris d’incor-
poració general.

El Reglament regula els requisits fundacionals de les
mutualitats de previsió social, en particular, els processos
de constitució i contingut mínim dels estatuts, i també
desplega el procediment d’accés a l’activitat assegura-
dora, les especialitats pròpies d’aquestes entitats asse-
guradores, tot això amb la finalitat d’aclarir el règim d’ac-
cés aplicable a aquestes entitats.

Com a procediment propi de les mutualitats de pre-
visió social, es regulen les condicions aplicables a les
entitats que pretenguin acollir-se al règim d’ampliació
de prestacions.

Dins de les condicions exigibles durant l’exercici de
l’activitat asseguradora, s’estableixen les mateixes garan-
ties de solvència requerides per a les altres entitats asse-
guradores, i es preveu un règim especial únicament per
a les mutualitats que, atenent la seva naturalesa especial
o la limitació dels riscos que poden assumir, no reque-
reixen el mateix nivell d’exigència per garantir la seva
estabilitat patrimonial. Així mateix, es fa una remissió
al règim general aplicable a les entitats asseguradores
en relació amb les pòlisses, bases tècniques, informació
al prenedor i protecció a l’assegurat, i es destaca com
a peculiaritat pròpia d’aquesta mena d’entitats la pos-
sibilitat de consignar en reglaments de prestacions les
normes contractuals que regeixen la cobertura dels ris-
cos que garanteixen.

També es concreten els requisits exigibles perquè
les federacions i la Confederació Nacional de Mutualitats
de Previsió Social puguin dur a terme l’activitat de pres-
tació de serveis comuns relacionats amb l’activitat de
les mutualitats de previsió social.

El Reglament regula detalladament els drets i les obli-
gacions dels mutualistes, amb la finalitat de dotar de
més seguretat jurídica la relació existent entre la mutua-

litat i els seus associats, i es destaca el principi d’igualtat
que regeix en el reconeixement dels drets polítics, eco-
nòmics i d’informació. També es defineix el concepte
d’entitats o socis protectors, amb un règim jurídic dife-
rent dels mutualistes, i s’estableix el principi que el soci
protector no pot tenir el control efectiu dels òrgans
socials.

Pel que fa als òrgans socials de les mutualitats, s’es-
tableixen una sèrie de principis generals que perse-
gueixen la participació efectiva dels mutualistes en
aquests òrgans de govern i una gestió transparent i sol-
vent de les mutualitats; en tot el que no preveu de manera
expressa aquest Reglament, s’ha d’aplicar amb caràcter
general la legislació mercantil.

Es regulen les competències de supervisió d’acord
amb la distribució de competències entre l’Estat i les
comunitats autònomes fixada en els articles 68, 69 i
la disposició final primera de la Llei 30/1995.

Així mateix, s’ha considerat necessari ampliar els
actes inscriptibles als registres administratius en relació
amb les mutualitats de previsió social, i s’han incorporat,
respecte a la legislació anterior, les dades que es con-
sideren significatives i que, atès el caràcter públic del
registre, permetin documentar les vicissituds de l’entitat,
per a tots els que mostrin un interès per conèixer-les.
També es regula el règim aplicable a la inspecció, mesu-
res de control especial, infraccions i sancions, com també
la revocació, dissolució i liquidació d’aquesta mena d’en-
titats.

Finalment, en el règim transitori, s’estableix el meca-
nisme d’adaptació de les mutualitats de previsió social
al sistema de capitalització individual i import de les
garanties financeres establertes en aquest Reglament
i es fixa, ateses les implicacions patrimonials que aques-
tes mesures poden comportar a les esmentades entitats,
un termini adequat que permeti dur-les a terme. Així
mateix, es concreten els requisits exigibles a les fede-
racions de mutualitats de previsió social que, d’acord
amb el que preveu la disposició transitòria cinquena de
la Llei 30/1995, puguin continuar exercint la seva acti-
vitat reasseguradora.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions
Públiques i altres informes i tràmits preceptius, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de desembre
de 2002,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de mutualitats
de previsió social.

S’aprova el Reglament de mutualitats de previsió
social, per al desplegament i l’execució del capítol VII
del títol II de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, el
text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix el Reglament
que s’aprova per aquest Reial decret i, en particular, les
següents:

a) El Reglament d’entitats de previsió social aprovat
pel Reial decret 2615/1985, de 4 de desembre.

b) L’Ordre de 9 d’abril de 1987, per la qual es des-
plega el Reglament d’entitats de previsió aprovat pel
Reial decret 2615/1985, de 4 de desembre.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

REGLAMENT DE MUTUALITATS
DE PREVISIÓ SOCIAL

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament. Àmbit subjectiu.

1. Aquest Reglament té per objecte desplegar la
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i super-
visió de les assegurances privades, referent a les mutua-
litats de previsió social.

2. Queden sotmeses als preceptes d’aquest Regla-
ment en els termes que preveuen els articles 68 i 69
de la Llei:

a) Les entitats que, d’acord amb la Llei i aquest
Reglament, portin a terme les activitats pròpies d’una
mutualitat de previsió social.

b) Les persones físiques o jurídiques que, sota qual-
sevol títol, ocupin càrrecs d’administració o direcció de
les mutualitats de previsió social; els professionals i les
entitats que subscriguin els documents que preveuen
la Llei i aquest Reglament; els liquidadors de mutualitats
de previsió social, i les persones per a qui legalment
s’estableixi alguna prohibició o mandat en relació amb
l’àmbit objectiu d’aquest Reglament.

Article 2. Concepte.

1. Les mutualitats de previsió social són entitats
asseguradores privades sense ànim de lucre que exer-
ceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari
complementària al sistema de Seguretat Social obliga-
tòria, mitjançant aportacions a prima fixa o variable dels
mutualistes, persones físiques o jurídiques, o altres enti-
tats o persones protectores.

2. D’acord amb el que preveu la disposició addi-
cional quinzena de la Llei, les mutualitats de previsió
social poden ser, a més a més, alternatives al règim
de la Seguretat Social de treballadors per compte propi
o autònoms.

3. Quan en una mutualitat de previsió social tots
els mutualistes siguin empleats, els seus protectors o
promotors siguin les empreses, les institucions o els
empresaris individuals en què prestin els seus serveis
i les prestacions que s’atorguin siguin únicament con-
seqüència d’acords de previsió entre aquestes i aquells,
s’entén que la mutualitat de previsió social actua com
a instrument de previsió social empresarial.

Article 3. Denominació social.

1. En la denominació de la mutualitat hi ha de figurar
necessàriament l’expressió «mutualitat de previsió
social», que queda reservada a aquestes entitats. A més,
han d’indicar si són «a prima fixa» o «a prima variable»,
o si operen amb tots dos sistemes.

2. Cap entitat no pot adoptar la denominació que
utilitzi una altra, que indueixi a confusió o que faci a�usió
a una altra activitat diferent de la companyia d’asse-
gurances.

3. L’expressió «mutualitat de previsió social» s’en-
tén, als efectes del que disposa el Reglament del Registre
mercantil, com una indicació de la forma social, i pot
ser substituïda per l’abreviatura «MPS», cas en què ha
de figurar necessàriament al final de la denominació.

Article 4. Objecte social.

1. L’objecte social de les mutualitats de previsió
social és, amb caràcter general, el que regula l’article
11 de la Llei, tenint en compte l’àmbit de cobertura
i l’abast de les prestacions que preveuen els articles 65
de la Llei i 15 i 16 d’aquest Reglament.

2. També poden atorgar, amb l’autorització admi-
nistrativa prèvia, prestacions socials. A aquests efectes,
s’entén per prestacions socials les que no es configurin
com a contingències assegurades, perquè no estan basa-
des en la tècnica actuarial, sempre que no comportin
l’assumpció de riscos o responsabilitats per part de la
mutualitat i es prestin amb els requisits que preveu l’ar-
ticle 64.2 de la Llei.

3. Les mutualitats de previsió social que hagin obtin-
gut l’autorització administrativa per a l’ampliació de pres-
tacions poden a més exercir la seva activitat en els ter-
mes de l’article 66 de la Llei i 18 i 19 d’aquest Reglament.

4. Així mateix, les mutualitats de previsió social
poden dur a terme operacions de gestió de fons de pen-
sions en els termes que preveu la legislació de plans
i fons de pensions.

Article 5. Domicili social.

1. El domicili social de les mutualitats de previsió
social s’ha de situar dins del territori espanyol en el lloc
on estigui el centre de la seva administració i direcció
efectiva, o on radiqui el seu establiment principal o la
seva explotació.

2. Les mutualitats de previsió social han de con-
servar la seva documentació en el domicili social que
hagin comunicat al Ministeri d’Economia, el Ministeri ha
d’enviar els seus escrits a aquest domicili.

3. En l’immoble on radiqui el domicili social, hi ha
de figurar de manera destacada la denominació social
de l’entitat i, en cas de trasllat, s’ha d’anunciar en un
dels diaris de més circulació de la província on l’entitat
tingui el domicili social i en un altre diari d’àmbit nacional.

Article 6. Voluntarietat d’incorporació.

1. La incorporació dels mutualistes a la mutualitat
sempre és voluntària.

2. La declaració d’incorporació pot ser individual del
so�icitant i també de caràcter general.

3. Quan la declaració d’incorporació sigui de caràc-
ter general, procedent d’acords adoptats pels òrgans
representatius de les cooperatives o dels co�egis pro-
fessionals, els interessats es poden oposar individual-
ment a la incorporació a la mutualitat. L’oposició s’ha
de manifestar expressament a través d’un escrit adreçat
a la mutualitat en el termini d’un mes o el termini superior
que s’autoritzi en l’acord corresponent, des de la comu-
nicació a l’interessat de l’acord d’incorporació, o des del
moment de la co�egiació o incorporació a la cooperativa,
si tenen lloc posteriorment a l’acord d’incorporació.

4. Els interessats que no facin ús del seu dret d’o-
posició s’entenen incorporats a la mutualitat i estan sub-
jectes en la seva condició de socis i com a prenedors
de l’assegurança o assegurats al que disposa l’article
28.1 d’aquest Reglament.

De conformitat amb això, la falta de pagament de
la prima pel prenedor d’assegurança produeix els efectes
que preveu la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte
d’assegurança.

5. No són admissibles límits per a l’ingrés de mutua-
listes a les mutualitats de previsió social diferents als
previstos en els seus estatuts.
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Article 7. Classes de mutualitats.

Les mutualitats de previsió social es classifiquen en
funció del règim d’aportació en:

a) A prima fixa, quan la cobertura als mutualistes
dels riscos assegurats tingui lloc mitjançant una prima
fixa, pagable al començament del període de risc.

b) A prima variable, quan la cobertura als mutua-
listes dels riscos assegurats tingui lloc per compte comú
mitjançant el cobrament de derrames posteriorment als
sinistres.

Aquesta classificació no exclou la possibilitat que una
mateixa entitat operi amb tots dos sistemes.

TÍTOL II

De la constitució i de l’activitat
de les mutualitats de previsió social

CAPÍTOL I

Dels requisits fundacionals

Article 8. De l’acord de fundació.

1. Pot constituir una mutualitat de previsió social
qualsevol persona física o jurídica, en els termes que
exigeixen la llei i aquest Reglament.

2. Les mutualitats de previsió social es constitueixen
mitjançant un acord que s’ha d’adoptar en junta cons-
tituent. Formen part de la mutualitat tots els socis que
hagin votat a favor de l’acord de constitució i que han
de ser, com a mínim, cinquanta.

3. L’acord de fundació de la mutualitat, a més de
la voluntat de constituir-la, ha de recollir els seus estatuts,
els quals han de respectar les peculiaritats de les mutua-
litats de previsió social, i els altres aspectes a què es
refereix l’article 10 d’aquest Reglament.

4. Els estatuts poden preveure que, a més de les
aportacions dels socis, la mutualitat pugui rebre apor-
tacions d’entitats o persones protectores, sense adquirir
la condició d’associats.

Article 9. Escriptura de constitució.

1. L’acord de fundació de la mutualitat a què es
refereix l’article anterior s’ha de formalitzar en una escrip-
tura pública, que ha de ser inscrita en el Registre Mer-
cantil. Amb aquesta inscripció adquireix personalitat jurí-
dica.

2. En l’escriptura pública de constitució, s’hi han
d’expressar:

a) Els noms, els cognoms i l’edat dels atorgants,
si aquests són persones físiques, o la denominació o
raó social, si són persones jurídiques i, en tots dos casos,
la nacionalitat i el domicili. Els que tinguin condició de
mutualistes han de constar separadament dels altres que
siguin entitats o persones protectores.

b) La voluntat dels atorgants de fundar una mutua-
litat de previsió social.

c) El metà�ic, els béns o drets que cada mutualista
aporti o s’obligui a aportar, i s’ha d’indicar el títol en
el qual ho faci i la participació al fons mutual que li
correspon en contrapartida. També s’ha de fer constar,
si s’escau, l’aportació del protector.

d) La quantia total, almenys aproximada, de les des-
peses de constitució tant de les satisfetes com de les
que es prevegin fins que aquella quedi constituïda.

e) Els estatuts que han de regir el funcionament
de la mutualitat de previsió social que han de tenir el
contingut que preveu l’article 10 d’aquest Reglament.

f) Els noms, els cognoms i l’edat de les persones
que s’encarreguin inicialment de l’administració i la repre-
sentació de la mutualitat de previsió social, si són per-
sones físiques, o la denominació social, si són persones
jurídiques i, en tots dos casos, la nacionalitat i el domicili,
com també les mateixes circumstàncies, si s’escau, dels
auditors de comptes de la mutualitat.

3. Els promotors o les persones a les quals l’acord
fundacional hagi autoritzat a atorgar l’escriptura pública
han de tenir les facultats necessàries per presentar l’es-
criptura de constitució al Registre Mercantil i, si s’escau,
en el de la propietat, com també per so�icitar o practicar
la liquidació i per fer el pagament dels impostos i les
despeses corresponents.

4. Els atorgants han de presentar a inscripció al
Registre Mercantil del domicili social l’escriptura de cons-
titució en el termini de dos mesos a comptar de la data
de l’atorgament, i responen solidàriament dels danys i
els perjudicis que causin per l’incompliment d’aquesta
obligació.

Article 10. Estatuts.

1. Els estatuts de les mutualitats de previsió social,
sense perjudici del que disposa l’article 24 de la Llei,
han de contenir, en tot cas, els aspectes següents:

a) La denominació i el domicili social de l’entitat,
ajustats al que disposen l’article 7.5 de la Llei i els articles
3 i 5 d’aquest Reglament.

b) La submissió de l’entitat a la normativa específica
sobre ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades i disposicions complementàries.

c) L’objecte social de l’entitat, amb menció expressa
de les operacions d’assegurança que hagi de cobrir i,
si s’escau, de les prestacions socials i de la resta d’ac-
tivitats permeses per la legislació vigent. En cas que
l’entitat hagi obtingut autorització d’ampliació de pres-
tacions, s’ha d’indicar el ram o els rams en els quals
hagi obtingut l’autorització.

d) Àmbit territorial en què exerceix l’activitat.
e) Requisits objectius que han de complir els mutua-

listes per a l’admissió.
f) Drets i obligacions dels mutualistes.
g) Indicació dels socis protectors i obligacions que

assumeixin en relació amb la mutualitat.
h) Data d’inici d’operacions.
i) Normes per a la constitució del fons mutual, rein-

tegrament de les aportacions dels mutualistes i meritació
d’interessos per les aportacions.

j) Règim de responsabilitat dels mutualistes pels
deutes socials, amb el límit que estableix l’article 64.3.d)
de la Llei.

k) Conseqüències de la falta de pagament de les
derrames passives i aportacions obligatòries.

l) Regulació dels òrgans socials.
m) Forma com els mutualistes poden examinar els

documents a què es refereix l’article 32.5 d’aquest Regla-
ment.

n) Normes que s’han d’aplicar per calcular i distribuir
les derrames.

ñ) Normes de liquidació de cada exercici social.
o) Si s’escau, la submissió dels mutualistes, com

a mutualistes i no com a prenedors o assegurats, a la
jurisdicció dels tribunals del domicili social de l’entitat.

p) La compensació econòmica que, si s’escau,
poden percebre els mutualistes per participar en la incor-
poració de nous socis i en la gestió de les quotes.

q) Indicació, si s’escau, de la possibilitat d’acordar
l’exigència de derrames passives o la reducció de pres-
tacions.
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2. Per a les mutualitats a primera variable, a més
del que estableix l’apartat anterior, els estatuts han de
regular la quota d’entrada i el fons de maniobra.

3. En cap cas, el règim jurídic específic de cada
una de les cobertures que atorgui la mutualitat no s’ha
d’incorporar als estatuts socials. Es pot articular, a elecció
de la mutualitat, en un reglament de prestacions o mit-
jançant l’emissió de pòlisses d’assegurança o combinant
tots dos sistemes.

CAPÍTOL II

Accés a l’activitat asseguradora

Article 11. So�icitud i autorització administrativa.

1. La so�icitud d’autorització d’accés a l’activitat
asseguradora s’ha de presentar a la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions una vegada que la
mutualitat hagi adquirit personalitat jurídica i s’hi han
d’adjuntar els següents documents acreditatius del com-
pliment dels requisits que exigeix l’article 6 de la Llei:

a) Còpia autoritzada de l’escriptura de constitució
degudament inscrita al Registre Mercantil on consti l’a-
creditació de l’efectivitat de la subscripció i el desem-
bossament, com a mínim, de la xifra mínima de fons
mutual que estableix l’article 67.2 de la Llei.

b) Indicació, si s’escau, dels socis, les entitats o les
persones protectores que tinguin un percentatge supe-
rior al 10 per 100 dels drets de vot o qualsevol altra
possibilitat d’exercir una influència notable en la gestió
de la mutualitat; s’hi ha d’adjuntar, emplenat, el qües-
tionari que estableixi, a aquest efecte, el ministre d’E-
conomia referit a les condicions d’idoneïtat que preveu
l’article 14 de la Llei.

c) Descripció detallada de les relacions que cons-
titueixin vincles estrets, d’acord amb el que defineix l’ar-
ticle 8 de la Llei.

d) Programa d’activitats que contingui, com a
mínim, les indicacions i les justificacions que preveuen
l’article 12 de la Llei, i els articles 14 d’aquest Reglament
i 25 del Reglament d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades.

e) Relació dels qui, sota qualsevol títol, portin la
direcció efectiva de l’entitat; s’hi ha d’adjuntar, emplenat,
el qüestionari que estableixi a aquest efecte el ministre
d’Economia, referit a l’honorabilitat i a les condicions
de qualificació o experiència professionals a què es refe-
reix l’article 15 de la Llei.

2. L’autorització és vàlida a tot l’Espai Econòmic
Europeu quan s’estengui a tot el territori nacional. La
concedeix el ministre d’Economia i s’hi determina l’àmbit
de cobertura, que pot incloure qualsevol de les opera-
cions d’assegurança que preveuen l’article 65 de la Llei
i 15 i 16 d’aquest Reglament, per bé que no ha de
permetre a la mutualitat de previsió social exercir en
l’Espai Econòmic Europeu activitats en règim de dret
d’establiment o en règim de lliure prestació de serveis,
fins que el so�icitant hagi obtingut autorització d’am-
pliació de prestacions que preveu l’article 66 de la Llei
i 18 i 19 d’aquest Reglament, cas en què pot operar
a l’Espai Econòmic Europeu únicament en els rams per
als quals hagi obtingut l’autorització administrativa.

3. L’autorització o denegació s’ha de fer per ordre
ministerial motivada, que posa fi a la via administrativa.

4. Als efectes del que disposa l’article 6.2.d) de la
Llei, fins a la concessió de l’autorització, el fons mutual
s’ha de mantenir en els béns que preveu l’article 50,
apartats 1 al 6, 8, 10 i 20 a 22, del Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades, amb
les condicions que s’hi estableixen i complint els requisits
de titularitat de l’article 51 del Reglament esmentat.

Article 12. Efectes de l’autorització. Entitats no auto-
ritzades.

1. L’autorització determina la inscripció al registre
administratiu d’entitats asseguradores existent a la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions, i permet
a les mutualitats de previsió social practicar únicament
les operacions d’assegurança per a les quals hagin estat
autoritzades, i han d’ajustar el règim d’actuació al pro-
grama d’activitats i altres requisits que determinin la con-
cessió de l’autorització.

2. En tota la resta, el règim d’autorització adminis-
trativa de les mutualitats de previsió social s’ha d’ajustar
al previst per a les altres entitats asseguradores.

3. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot requerir a qualsevol persona física o jurídica
que, sense haver obtingut l’autorització preceptiva, dugui
a terme operacions pròpies de les mutualitats de previsió
social perquè cessi immediatament en l’exercici de l’ac-
tivitat, i acordar la publicitat que consideri necessària
per a informació al públic, sense perjudici del que preveu
l’article 5.2 de la Llei.

Article 13. Ampliació d’activitat i modificació de la
documentació aportada.

1. L’ampliació d’activitat, en l’àmbit de cobertura
que preveuen l’article 65 de la Llei i 15 i 16 d’aquest
Reglament, a altres operacions d’assegurança diferents
de les autoritzades, o que permeti a la mutualitat de
previsió social exercir la seva activitat en un territori d’àm-
bit superior al que hagi estat autoritzat inicialment, reque-
reix l’autorització administrativa.

No és necessària aquesta autorització per a les enti-
tats, que estant autoritzades a cobrir alguna de les con-
tingències esmentades en el paràgraf a) de l’article 15.1
d’aquest Reglament, pretenguin ampliar la seva activitat
a altres de les contingències esmentades al dit apartat.

Per obtenir de l’autorització, l’entitat asseguradora ha
de remetre la documentació acreditativa del compliment
dels requisits que exigeix l’article 6.3. de la Llei i aportar
la certificació de l’acord adoptat per l’òrgan social com-
petent.

2. Les modificacions de la documentació que hagi
servit de base per a l’atorgament de l’autorització admi-
nistrativa d’accés a l’activitat asseguradora s’han de noti-
ficar a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pen-
sions, remetent, si s’escau, la certificació íntegra dels
acords dels òrgans socials competents dins dels deu
dies següents a l’aprovació de l’acta corresponent.

En el termini màxim d’un mes, a comptar des de
la data de l’atorgament, s’ha de remetre a la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions una còpia
autoritzada de l’escriptura d’elevació a públics d’aquests
acords, quan això escaigui, de la qual s’ha d’acreditar
la presentació al Registre Mercantil. Una vegada inscrita
en aquest Registre, s’ha de justificar la inscripció en el
termini d’un mes des que s’hagi produït.

Les modificacions de la documentació aportada que
determinin que l’entitat asseguradora deixi de complir
algun dels requisits que estableixen la Llei i aquest Regla-
ment per a l’atorgament de l’autorització administrativa
donen lloc a l’inici del procediment administratiu de revo-
cació, sense perjudici del possible tràmit d’esmena que
preveu l’article 25.3 de la Llei.

Article 14. Programa d’activitats.

1. El programa d’activitats, a més de les indicacions
recollides a l’article 12.1 de la Llei, ha de contenir una
referència expressa als punts següents:
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a) Les contingències i les operacions d’assegurança
que pretén cobrir, com també les condicions, les carac-
terístiques dels productes i les prestacions econòmiques
que es garanteixin.

b) Els principis rectors en matèria de reassegurança.
c) Les raons, les causes i els objectius del projecte

que es presenta.
d) La publicitat i els sistemes de distribució en els

termes que estableix l’article 64.3.f) de la Llei.
e) L’organigrama funcional i operatiu de l’empresa.
f) Les previsions relatives a les despeses d’insta�ació

dels serveis administratius i de la xarxa de producció, si
s’escau.

g) Els mitjans financers destinats a afrontar les des-
peses en què s’incorri com a conseqüència del número
precedent.

h) Els elements constitutius del fons de garantia
mínim.

2. El programa d’activitats, a més, per als tres pri-
mers exercicis socials ha de fer menció de:

a) Les previsions relatives a les despeses d’admi-
nistració, inclosa la remuneració als administradors, i a
les despeses d’adquisició, incloses les de manteniment
de negoci, de conformitat amb el que disposen l’article
64.3.i) de la Llei i 41 d’aquest Reglament.

b) Les previsions relatives a les primes o quotes i
als sinistres.

c) La situació probable de tresoreria.
d) Les previsions relatives als mitjans financers des-

tinats a la cobertura dels compromisos i del marge de
solvència.

3. Quan la mutualitat cobreixi les operacions d’as-
segurança de malaltia, defensa jurídica, assistència i
defunció com a prestació del servei d’enterrament també
ha d’aportar la documentació que preveu l’article 25 del
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.

4. L’execució del programa d’activitats s’ha d’ajustar
al que disposa l’article 26 del Reglament d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades.

CAPÍTOL III

Àmbit de cobertura i prestacions

SECCIÓ 1a RÈGIM GENERAL

Article 15. Previsió de riscos sobre les persones.

1. En la previsió de riscos sobre les persones, les
mutualitats de previsió social poden fer les operacions
d’assegurança següents:

a) La cobertura de les contingències de defunció,
viduïtat, orfandat i jubilació, en forma de capital o renda,
com també l’atorgament de prestacions per raó de matri-
moni, maternitat i fills.

b) La cobertura de les contingències d’accidents i
invalidesa per al treball, malaltia, defensa jurídica, assis-
tència i defunció com a prestació del servei d’enterra-
ment o reembossament de despeses pel mateix con-
cepte.

Les operacions d’assegurança d’invalidesa per al tre-
ball i malaltia poden comprendre indistintament la cober-
tura d’incapacitat temporal.

c) L’atorgament de prestacions per subvenir a les
necessitats motivades per fets o actes jurídics que impe-
deixin temporalment l’exercici de la professió.

2. Les prestacions econòmiques que es garanteixin
no poden passar dels límits que preveu l’article 65 de
la Llei.

Article 16. Previsió de riscos sobre les coses.

1. En la previsió de riscos sobre les coses són sus-
ceptibles de ser assegurats els danys causats pels riscos
previstos en els rams 8 «incendi i elements naturals»
i 9 «altres danys als béns» de la disposició addicional
primera de la Llei sobre els béns següents:

a) Habitatges de protecció oficial i altres d’interès
social d’acord amb la seva legislació reguladora. És requi-
sit necessari per al seu assegurament que estiguin habi-
tats pel mateix mutualista i la seva família.

b) Maquinària, béns i instruments de treball de
mutualistes que siguin petits empresaris; s’hi entenen
inclosos els locals on exerceixen la seva activitat. A
aquests efectes, s’entén per petits empresaris els tre-
balladors autònoms per compte propi i els professionals
i empresaris, inclosos els agrícoles, que no tinguin més
de cinc treballadors.

c) Collites de finques conreades directament i per-
sonalment per l’agricultor, sempre que la cobertura no
estigui compresa en el Pla anual d’assegurances agràries
combinades, com també el bestiar integrat a la unitat
d’explotació familiar.

2. Les prestacions econòmiques que es garanteixin
no poden excedir el valor real dels béns esmentats a
l’apartat anterior.

Article 17. Compatibilitat de prestacions.

1. Una mateixa mutualitat pot realitzar la totalitat
o una part de les operacions d’assegurança esmentades
en els dos articles anteriors, sempre que estiguin com-
preses en l’àmbit de l’autorització concedida i els seus
estatuts ho assumeixin de manera expressa.

2. Les prestacions de les mutualitats de previsió
social són compatibles i totalment independents dels
drets que puguin correspondre als mutualistes o bene-
ficiaris com a conseqüència de la seva inclusió en qual-
sevol dels règims obligatoris de la Seguretat Social.

Les prestacions dispensades com a entitats alterna-
tives són incompatibles amb les establertes en el règim
especial de la Seguretat Social de treballadors per comp-
te propi o autònoms.

SECCIÓ 2a RÈGIM D’AMPLIACIÓ DE PRESTACIONS

Article 18. Procediment d’obtenció d’autorització admi-
nistrativa per a l’ampliació de prestacions.

1. El procediment de l’obtenció d’autorització admi-
nistrativa per a l’ampliació de prestacions el tramita la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, per
a la qual cosa s’hi ha d’adjuntar la documentació acre-
ditativa del compliment dels requisits que exigeix l’arti-
cle 66.2 de la Llei.

2. L’autorització és competència del ministre d’E-
conomia i es concedeix per rams, incloent-hi el ram com-
plet i la cobertura dels riscos accessoris d’aquest, si es
tracta de rams d’assegurança diferents al de vida, o com-
prenent el ram de vida i els seus complementaris, si
l’autorització es concedeix per al ram de vida.

3. Pel que fa a la resta, l’autorització administrativa
d’ampliació de prestacions s’ha d’ajustar al règim general
d’autorització administrativa prèvia per a l’exercici de
l’activitat asseguradora.

Article 19. Ampliació de prestacions.

1. Les mutualitats de previsió social que hagin obtin-
gut l’autorització administrativa per a l’ampliació de pres-
tacions poden operar als rams en què hagin obtingut
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l’autorització en els mateixos termes que les mútues d’as-
segurances a prima fixa, i no estan subjectes en aquests
rams en els límits qualitatius i quantitatius que imposen
els apartats 1 i 2 de l’article 65 de la Llei i 15 i 16
d’aquest Reglament, ni a les limitacions que preveu l’ar-
ticle 64.3.h) de la Llei i 42 d’aquest Reglament.

2. Als efectes del que preveu l’apartat 4 de l’arti-
cle 66 de la Llei 30/1995, quan una mutualitat de pre-
visió social hagi obtingut l’autorització administrativa per
ampliar prestacions al ram de vida, pot continuar exer-
cint, si s’escau, les operacions que preveu l’article 15.1,
paràgrafs b) i c), com també les de previsió de riscos
sobre les coses que preveu l’article 16 del present Regla-
ment. A més, pot realitzar la cobertura de riscos com-
plementaris del ram de vida i, prèvia obtenció de l’au-
torització administrativa corresponent, pot dur a terme
operacions en els rams d’accidents i malaltia.

3. Quan la mutualitat de previsió social hagi obtingut
l’autorització administrativa per ampliar prestacions en
qualsevol ram diferent al de vida, pot continuar realitzant
les operacions de previsió de riscos sobre les persones
que autoritza l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei i 15
d’aquest Reglament i pot so�icitar l’autorització admi-
nistrativa per estendre la seva activitat a altres rams
no vida diferents dels autoritzats.

Si només està autoritzada per als riscos compresos
en els rams d’accidents i malaltia, pot operar en el ram
de vida si obté l’autorització administrativa corresponent.

CAPÍTOL IV

Condicions per a l’exercici de l’activitat
asseguradora

Article 20. Provisions tècniques.

1. Les mutualitats de previsió social tenen l’obliga-
ció de calcular i comptabilitzar, si s’escau, les provisions
tècniques següents: provisió d’assegurances de vida, de
participació en beneficis i per a extorns, de primes no
consumides, de riscos en curs, de prestacions, d’esta-
bilització, de l’assegurança de defunció i de l’assegurança
de malaltia.

2. Les provisions anteriors es calculen d’acord amb
el que disposa el Reglament d’ordenació i supervisió de
les assegurances privades.

Article 21. Marge de solvència.

Les mutualitats de previsió social han de disposar
en cada exercici econòmic d’un patrimoni propi no com-
promès suficient per cobrir la quantia mínima del marge
de solvència, aplicant el que disposen els articles 61
i 62 del Reglament d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades.

Això no obstant, per a les mutualitats que no operin
per rams, perquè no han obtingut l’autorització per a
l’ampliació de prestacions en els termes de l’article 66
de la Llei, la quantia mínima és de les tres quartes parts
de l’import resultant d’aplicar els articles esmentats,
tenint en compte, a aquests efectes, que s’assimilen els
riscos que preveu l’article 15.1.a) d’aquest Reglament
al ram de vida i els que preveuen l’article 15.1.b) i c)
i 16.1 d’aquest Reglament a la resta de rams.

Per a les mutualitats que prevegin en els seus estatuts
la possibilitat de realitzar derrames de quotes o de reduir
les prestacions i l’import anual de quotes meritades no
superi els 5.000.000 d’euros durant tres anys conse-
cutius, la fracció de marge de solvència a què es refereix
el paràgraf primer es redueix a la meitat. Si la xifra de
quotes assenyalada se supera durant tres anys conse-
cutius, a partir del quart exercici la relació és de les
tres quartes parts.

Per a les mutualitats a què fa referència el segon
paràgraf, apartat 3, de la disposició transitòria cinquena
de la Llei, el marge de solvència exigit és de la quarta
part.

Per a les mutualitats que operin en els riscos com-
presos a l’article 15.1.b) d’aquest Reglament, que pre-
vegin en els seus estatuts la possibilitat de fer derrames
de quotes o de reduir prestacions o que tinguin socis
protectors que es comprometin a assumir, en cas que
sigui necessari, els compromisos de les mutualitats amb
els seus assegurats, i l’import anual de quotes meritades
no superi 60.000 euros durant tres anys consecutius,
la quantia mínima del marge de solvència es determina
pel 10 per 100 de les quotes o aportacions netes d’a-
nu�acions i de reassegurança. Si la xifra de quotes asse-
nyalada se supera durant tres anys consecutius, a partir
del quart exercici, aquestes mutualitats passarien al
règim establert als apartats anteriors.

Article 22. Fons de garantia.

La tercera part de la quantia mínima del marge de
solvència constitueix el fons de garantia, que no pot
ser inferior a les quanties mínimes absolutes que preveu
l’article 18 de la Llei. A aquests efectes, per a les mutua-
litats que no operin per rams perquè no han obtingut
una ampliació del límit de prestacions econòmiques, és
aplicable el que disposa l’article 67 de la Llei.

Article 23. Fons de maniobra.

Les mutualitats a prima variable han de disposar d’un
fons de maniobra que no ha de ser inferior al 150 per
100 de l’import mitjà de la sinistralitat de l’últim trienni,
incloent-hi les despeses de les prestacions. El fons de
maniobra es calcula per diferència entre els actius que
es puguin fer líquids en un temps inferior a un mes,
incloent-hi la tresoreria, i els passius als quals s’ha de
fer front en el mateix període, considerant la provisió
per a prestacions. Del càlcul anterior s’han d’excloure
sempre les partides de l’actiu del balanç relatives a inver-
sions materials.

Article 24. Obligacions comptables.

1. La comptabilitat de les operacions de les mutua-
litats s’ha de portar de manera separada per a les ope-
racions a prima variable respecte a les operacions a prima
fixa, en cas que la mutualitat de previsió social operi
en tots dos sistemes. Igualment, s’han de portar sepa-
radament les operacions de la previsió a què es refereix
l’article 66 de la Llei i les prestacions socials que s’atorguin
a l’empara del que preveu l’apartat 2 de l’article 64 de
la Llei i l’apartat 2 de l’article 4 d’aquest Reglament.

2. La comptabilitat s’ha d’ajustar a les normes que
continguin el Pla de comptabilitat de les entitats asse-
guradores, aprovat pel Reial decret 2014/1997, de 26
de desembre, i les disposicions que el despleguin, tenint
en compte, en el que no estableix aquest article, les
obligacions disposades per a les entitats asseguradores
recollides en el Reglament d’ordenació i supervisió de
les assegurances privades, com també les normes que
estableix el Codi de comerç. Si no, són aplicables el
Pla general de comptabilitat i altres disposicions en matè-
ria comptable.

Article 25. Registres comptables.

1. Les mutualitats han de portar els llibres de comp-
tabilitat que exigeixen el Codi de comerç i altres dis-
posicions que els siguin aplicables, incloent-hi, amb
caràcter obligatori, el llibre major, que ha de recollir,
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per a cada un dels comptes, els càrrecs i els abonaments
que s’hi facin, que han de concordar sempre amb les
anotacions efectuades al llibre diari, com també els regis-
tres que es recullen a continuació:

a) De comptes. Ha de recollir els comptes utilitzats
per l’entitat per reflectir les seves operacions en el llibre
diari, amb desglossaments en subcomptes, com també
les principals relacions comptables relatives a aquests
quan no estiguin definides en el Pla de comptabilitat
de les entitats asseguradores. En concret, s’han d’es-
pecificar els utilitzats per al fons social i la realització
de prestacions socials, com també les seves principals
relacions comptables.

b) De pòlisses i suplements emesos i anu�acions,
i de reglaments de prestacions i les seves modificacions.
Aquest registre ha de contenir les dades rellevants de
cada pòlissa d’assegurança o suplement en relació amb
els seus elements personals, característiques del risc
cobert i condicions econòmiques del contracte. Per cada
reglament, el registre ha de contenir la numeració corre-
lativa de mutualistes o, si s’escau, assegurats, i pot com-
prendre diverses sèries segons els criteris de classificació
utilitzats.

Quan es produeixi l’anu�ació d’una pòlissa, suplement
o reglament s’ha de fer constar aquesta circumstància
i la data als registres afectats.

c) De sinistres. Els sinistres s’han de registrar tan
aviat com siguin coneguts per l’entitat, i se’ls ha d’atribuir
una numeració correlativa, per ordre cronològic, dins de
cada una de les sèries que s’estableixin d’acord amb
els criteris de classificació de sinistres que utilitzi la
mutualitat, atenent la naturalesa del risc.

La informació que, com a mínim, ha de contenir
aquest registre s’ha de referir a la pòlissa o el reglament
de prestacions dels quals procedeix cada sinistre, dates
d’esdeveniment i declaració i, si s’escau, valoració inicial
assignada, pagaments o consignacions posteriors, amb
indicació separada dels recobraments que s’hagin pro-
duït, provisió constituïda al començament de l’exercici,
provisió al tancament del període, data de l’última valo-
ració del sinistre, i els pagaments i la provisió a càrrec
de la reassegurança.

d) De càlcul de les provisions tècniques. Per a cada
una de les provisions tècniques, s’han de portar sepa-
radament els registres de cada mutualista corresponents
a l’assegurança directa i a la reassegurança cedida.

El registre de cada mutualista s’ha de portar de mane-
ra que permeti establir una correlació i integració àgil
i senzilla entre l’import de les provisions tècniques indi-
vidualitzades i els elements personals que defineixen el
risc cobert establerts en el registre de pòlisses, regla-
ments i suplements emesos.

e) D’inversions. Aquest inventari comprèn totes les
dades necessàries per a una gestió adequada de les
inversions d’acord amb les característiques de cada actiu.

f) D’estats de cobertura de provisions tècniques i
de marge de solvència. Els estats objecte d’aquest regis-
tre s’han d’elaborar com a mínim amb una periodicitat
trimestral i han de contenir totes les dades necessàries
per al càlcul i la cobertura de les provisions tècniques
i del marge de solvència.

g) De contractes de reassegurança cedida i, en el
cas de l’ampliació de prestacions que preveu l’arti-
cle 66 de la Llei, i 18 i 19 d’aquest Reglament, de reas-
segurança acceptada. Aquest registre ha d’incloure les
dades identificatives de cada un dels contractes de reas-
segurança subscrits per l’entitat, i s’han de separar els
de reassegurança acceptada i els de reassegurança cedi-
da, i s’han de distingir en seccions diferents les dades
identificatives dels tractats obligatoris i les de les ces-
sions o acceptacions facultatives.

Per a cada contracte s’han de recollir les dades relle-
vants sobre els elements personals, característiques dels
riscos reassegurats, condicions de la cobertura en reas-
segurança i totes les circumstàncies del contracte amb
incidència econòmica.

2. Els registres a què es refereix l’apartat anterior
es poden conservar en suports informàtics.

3. Les mutualitats han de portar i conservar els lli-
bres, els registres, la correspondència, la documentació
i els justificants relatius a la seva activitat degudament
ordenats, en els termes establerts per la legislació mer-
cantil.

4. Els llibres i registres esmentats en aquest article
no es poden portar amb un retard superior a tres mesos.

5. El ministre d’Economia pot dictar normes de teni-
doria i especificacions tècniques dels llibres i registres
a què es refereix aquest article.

Article 26. Exercici econòmic i comptes tècnics.

L’exercici econòmic de les mutualitats ha de coincidir
amb l’any natural. Les mutualitats han d’elaborar,
almenys trimestralment, un balanç, els comptes tècnics
i no tècnics de resultats, un estat de cobertura de pro-
visions tècniques i un estat de marge de solvència. Els
comptes tècnics de resultats i els estats de cobertura
de provisions tècniques i de marge de solvència s’han
de referir separadament al riscos de vida i els riscos
diferents del de vida.

Article 27. Informacions estadisticocomptables i audi-
tories.

1. Les mutualitats han de remetre a la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions els comptes
anuals i l’informe de gestió, la informació estadistico-
comptable referida a l’exercici econòmic i, si s’escau,
els informes d’auditoria de comptes anuals i comple-
mentari i l’informe de la comissió de control financer,
si n’hi ha. La informació estadisticocomptable anual ha
d’incloure dades referents al balanç, el compte de pèr-
dues i guanys general i per rams o, si s’escau, per riscos,
cobertura de provisions tècniques, marge de solvència,
fons de garantia i els altres aspectes que permetin ana-
litzar la informació continguda en els estats anteriors.
La tramesa dels comptes anuals s’ha de fer simultània-
ment a la de la informació estadisticocomptable anual,
la qual s’ha d’ajustar als models aprovats pel ministre
d’Economia i s’ha de remetre abans del 10 de juliol de
l’any següent a aquell a què es refereixin.

Les mutualitats obligades a formular comptes con-
solidats han de remetre a la Direcció General d’Asse-
gurances i Fons de Pensions els comptes anuals con-
solidats i l’informe de gestió, la informació estadistico-
comptable consolidada i els informes general i comple-
mentari d’auditoria. La informació estadisticocomptable
ha d’incloure dades referents al balanç consolidat, comp-
te de pèrdues i guanys consolidat general i per rams,
cobertura de provisions tècniques del grup, marge de
solvència consolidat i els altres aspectes que permetin
analitzar la informació continguda en els estats anteriors.
La tramesa dels comptes anuals consolidats s’ha de fer
simultàniament a la de la informació estadisticocomp-
table anual consolidada, que s’ha d’ajustar als models
aprovats pel ministre d’Economia, i s’ha de remetre abans
del 10 de juliol de l’any següent a aquell a què es
refereixin.

A més, estan obligades a remetre informació esta-
disticocomptable trimestral les mutualitats que estiguin
en alguna de les circumstàncies següents:

a) Que les quotes meritades durant l’exercici superin
la xifra d’un milió dos-cents mil euros. Aquesta obligació
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només cessa quan deixi d’assolir-se el límit esmentat
durant dos exercicis seguits.

b) Que operin en els riscos de vida previstos a l’ar-
ticle 15.1.a) d’aquest Reglament o en els rams de vida,
caució, crèdit o en qualsevol dels tipus de responsabilitat
civil.

c) Que estiguin sotmeses a procediment adminis-
tratiu d’adopció de mesures de control especial, quan
així ho requereixi la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions, de dissolució o de revocació de l’au-
torització administrativa, o bé que estiguin en període
de liquidació no assumida pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.

En tot cas, les mutualitats no obligades a remetre
informació estadisticocomptable trimestral han de reme-
tre amb aquesta mateixa periodicitat el balanç, el compte
de pèrdues i guanys i els estats de cobertura de pro-
visions tècniques i de marge de solvència.

Així mateix, les mutualitats obligades dels grups con-
solidables d’entitats asseguradores han de remetre
semestralment la informació estadisticocomptable
corresponent al període esmentat.

Tota la informació estadisticocomptable referida al
període inferior l’any s’ha de remetre a la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions dins dels dos
mesos següents al terme del període al qual correspon-
gui.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pen-
sions pot demanar l’aclariment sobre la documentació
rebuda per tal d’obtenir la informació que preveu aquest
precepte.

En tot cas, han de remetre la informació estadisti-
cocomptable consolidada d’acord amb el que disposa
l’apartat anterior les entitats asseguradores domiciliades
en el territori espanyol dominants d’un grup consolidable
d’entitats asseguradores que siguin dominades per altres
entitats domiciliades en un altre Estat que pertanyi a
l’Espai Econòmic Europeu.

2. Els comptes anuals de les mutualitats de previsió
social han de ser revisats pels auditors de comptes, en
els termes que estableixen la Llei 19/1988, de 12 de
juliol, d’auditoria de comptes, i el Reglament que la des-
plega, aprovat pel Reial decret 1636/1990, de 20 de
desembre.

A més dels casos previstos a les disposicions esmen-
tades en el paràgraf anterior, els comptes anuals de les
mutualitats de previsió social també s’han de sotmetre
a la mateixa auditoria quan es doni alguna de les cir-
cumstàncies a què es refereix a l’apartat 1 precedent
d’aquest article en relació amb les entitats que han de
remetre informació estadisticocomptable trimestral.

Els comptes anuals consolidats han de ser revisats
sempre pels auditors de comptes.

Article 28. Pòlisses, reglaments de prestacions, bases
tècniques, informació i protecció de l’assegurat.

1. La relació jurídica entre les mutualitats de previsió
social i els seus socis derivada de la condició d’aquests
com a prenedors de l’assegurança o assegurats es regeix
pel que disposa la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’asse-
gurança, i altres normes que regulen l’activitat assegu-
radora.

2. Les mutualitats de previsió social poden optar
per emetre pòlisses o per consignar en reglaments de
prestacions les normes contractuals complementàries de
la Llei de contracte d’assegurança que regeixen la cober-
tura dels riscos que garanteixen. En tots dos casos, és
aplicable el règim regulador del contracte d’assegurança
aplicable a qualssevol entitats asseguradores.

3. En cas que s’utilitzin reglaments de prestacions,
aquests han de destacar de manera especial les clàusules
limitadores dels drets dels assegurats, que es consideren
acceptades en aprovar-se el reglament corresponent.

4. En matèria de pòlisses, bases tècniques, tarifes,
informació al prenedor i protecció de l’assegurat és apli-
cable a les mutualitats de previsió social el que disposen
els articles 24 i 59 a 63 de la Llei i els articles 76
a 80 i 104 a 109 del Reglament d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades.

Article 29. Cessió de cartera, transformació, fusió,
escissió i agrupacions.

1. En matèria de cessió de cartera s’aplica a les
mutualitats de previsió social el règim que estableixen
l’article 22 de la Llei i l’article 70 del Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades.

2. A la transformació, fusió, escissió i constitucions
d’agrupacions d’interès econòmic i unions temporals
d’empreses per part de mutualitats de previsió social
se’ls aplica el règim que contenen l’article 23 de la Llei
i els articles 71 a 74 del Reglament d’ordenació i super-
visió de les assegurances privades.

3. Als efectes de la cessió de cartera, fusió i escissió,
s’entén que constitueixen un ram d’assegurança dife-
renciat la totalitat de les contingències i prestacions que
preveu l’article 15.1.a) d’aquest Reglament. Al contrari,
cada una de les operacions d’assegurança compreses
a l’article 15.1.b) i c) i a l’article 16.1 d’aquest Reglament
s’entén que constitueix un ram d’assegurança diferen-
ciada.

CAPÍTOL V

Confederació Nacional i Federacions
de Mutualitats de Previsió Social

Article 30. Prestació de serveis comuns.

La Confederació Nacional o les federacions de mutua-
litats de previsió social que pretenguin prestar serveis
comuns a les mutualitats de previsió social han de ser
autoritzades per la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions. A aquests efectes, han de presentar
la so�icitud d’autorització a l’esmentada Direcció Gene-
ral, que ha d’anar acompanyada dels documents
següents:

a) Estatuts vigents de la Confederació Nacional de
Mutualitats de Previsió Social o, si s’escau, de les fede-
racions de mutualitats de previsió social, en l’objecte
social de la qual ha de figurar la prestació de serveis
comuns relacionats amb l’activitat asseguradora.

b) Informació sobre les mutualitats de previsió social
implicades.

c) Descripció del servei o serveis que es pretenen
prestar.

d) Memòria detallada de les activitats que s’hagin
de dur a terme.

TÍTOL III

Dels mutualistes i protectors

Article 31. Condició de mutualista.

1. La condició de prenedor de l’assegurança o d’as-
segurat és inseparable de la de mutualista, en la forma
que estableix l’article 64.3.b) de la Llei.

2. Quan no coincideixin en la mateixa persona les
característiques de prenedor de l’assegurança i d’asse-
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gurat, la condició de mutualista l’adquireix el prenedor
de l’assegurança, llevat que en els estatuts, en el regla-
ment de prestacions o en la pòlissa d’assegurança es
faci constar expressament que ho ha de ser l’assegurat.

3. La incorporació de mutualistes a una mutualitat
es pot fer per:

a) La mateixa mutualitat.
b) Per mitjà dels mutualistes, cas en què poden per-

cebre una compensació econòmica fixada estatutària-
ment.

c) Mitjançant l’activitat de la mediació en assegu-
rances privades.

Article 32. Drets i obligacions dels mutualistes.

1. Tots els mutualistes tenen els mateixos drets polí-
tics, econòmics i d’informació, sense perjudici que les
aportacions i prestacions tinguin la relació estatutària-
ment establerta amb les circumstàncies que concorrin
en cadascun d’ells.

2. Els drets polítics dels mutualistes responen al
principi d’igualtat. Cada mutualista té un vot. Tots tenen
el caràcter d’elector i elegible per als càrrecs socials,
sempre que estiguin al corrent de les seves obligacions
socials, com també el dret a participar en el govern de
la mutualitat per mitjà dels òrgans socials, tot això en
la forma que estableixin els estatuts.

3. Són drets econòmics dels mutualistes els
següents:

a) Percebre interessos en les seves aportacions al
fons mutual, si així ho disposen els estatuts, com també
el reintegrament d’aquestes, llevat que hagin estat con-
sumides en compliment de la funció específica d’aquest
i sempre amb deducció de les quantitats que degui a
l’entitat.

b) El cobrament de les derrames actives que s’a-
cordin.

c) Participar en la distribució del patrimoni en cas
de dissolució, d’acord amb l’article 11.1.d) del Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

4. Els mutualistes poden so�icitar la verificació
comptable dels comptes socials d’un determinat exercici,
que s’han d’efectuar, en tot cas, quan ho instin per escrit
el 5 per 100 dels que hi hagi l’últim 31 de desembre,
sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar
de la data de tancament de l’exercici esmentat i no sigui
preceptiva l’auditoria de comptes.

5. En virtut del dret d’informació:

a) Els mutualistes poden so�icitar per escrit, abans
de la celebració de cada assemblea general, els informes
o els aclariments que considerin necessaris sobre els
assumptes compresos en l’ordre del dia. Els adminis-
tradors estan obligats a proporcionar-los, excepte en els
casos en què, a judici del president, la publicitat de les
dades so�icitades perjudiqui els interessos socials.
Aquesta excepció no escau quan la so�icitud tingui el
suport, com a mínim, de la quarta part dels mutualistes.

b) Quan l’ordre del dia prevegi sotmetre a l’assem-
blea general l’aprovació dels comptes de l’exercici eco-
nòmic o qualsevol altra proposta econòmica, els comptes
anuals i els informes d’auditoria i de la comissió de con-
trol, si s’escau, com també els documents que reflecteixin
la proposta econòmica, han d’estar posats a disposició
al domicili social de la mutualitat perquè puguin ser exa-
minats pels mutualistes, en la forma que estatutàriament
s’estableixi, des de la convocatòria fins a la celebració.
Els mutualistes durant el termini establert poden so�icitar
per escrit a la junta directiva les explicacions o els acla-
riments que considerin convenients perquè siguin con-
testades en l’acte de l’assemblea general.

6. Els mutualistes han de complir les obligacions
que assenyala tant la Llei com aquest Reglament, i les
establertes en els estatuts socials i, en particular, les
següents:

a) Complir els acords adoptats vàlidament pels
òrgans de la mutualitat.

b) Satisfer l’import de les derrames passives i altres
obligacions econòmiques establertes estatutàriament.

c) Els mutualistes que causin baixa són responsa-
bles en els termes establerts a l’article 11.1.b) i c) del
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades i en els estatuts, i amb la limitació de l’article
64.3.d) de la Llei, per les obligacions contretes per la
mutualitat abans de la data en què la baixa produeixi
efecte d’acord amb l’apartat 2 de l’article 11 del Regla-
ment d’ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades.

Article 33. De les entitats o les persones protectores.

Són entitats o persones protectores les persones físi-
ques o jurídiques que participin en la constitució, el
foment, el manteniment, el desenvolupament, l’asses-
sorament o el finançament d’una mutualitat de previsió
social, les quals han d’efectuar, si s’escau, aportacions
siguin o no al fons mutual.

El règim de les persones o entitats protectores el
determinen els estatuts. Poden participar en els òrgans
socials si així ho estableixen els estatuts, i en cap cas
poden assolir un nombre de vots que comporti el control
efectiu de l’òrgan social.

TÍTOL IV

Dels òrgans socials

CAPÍTOL I

Règim i òrgans socials

Article 34. Règim dels òrgans socials.

Les mutualitats de previsió social han d’ajustar el seu
funcionament i, en particular, la composició i les com-
petències dels òrgans rectors a les disposicions d’aquest
Reglament al que preveuen els articles 15 al 21 del
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, als seus estatuts i, supletòriament, al que dis-
posa la normativa aplicable a les societats anònimes.

Article 35. Òrgans socials de les mutualitats de previsió
social.

Els òrgans de govern de les mutualitats de previsió
social són l’assemblea general i la junta directiva, amb
aquestes o altres denominacions, sense perjudici que,
a més a més, els estatuts puguin preveure’n d’altres.

De les sessions dels òrgans previstos al paràgraf ante-
rior, se n’ha d’aixecar acta en el corresponent llibre d’ac-
tes, que s’ha de portar en els mateixos termes que esta-
bleix l’article 15.2 del Reglament d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades.

Els estatuts de les mutualitats han de contenir normes
concretes per garantir una participació efectiva dels
mutualistes en el govern de l’entitat, tenint en compte
el tipus de co�ectiu a què pertanyen, sectors econòmics
en els quals exerceixin la seva activitat o altres circums-
tàncies anàlogues.
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CAPÍTOL II

De l’assemblea general

Article 36. Assemblea general: composició i facultats.

1. L’assemblea general degudament constituïda en
la forma que determinin els estatuts és la reunió dels
mutualistes per deliberar i prendre acords com a òrgan
suprem d’expressió de la voluntat social en les matèries
que li atribueixen la Llei, aquest Reglament i els estatuts
de la mutualitat.

2. És competència de l’assemblea general el debat
de tots els assumptes propis de la mutualitat. Les com-
petències que corresponguin a l’assemblea general en
virtut d’aquest article són indelegables, i és preceptiu
l’acord d’aquesta per:

a) Nomenar o ratificar i revocar els membres de
la junta directiva.

b) Aprovar els comptes anuals i l’aplicació del resultat.
c) Acordar noves aportacions obligatòries al fons

mutual, i també acordar el reintegrament de les apor-
tacions del fons mutual segons el que preveu l’article
11.1.b) del Reglament d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades.

d) Modificar els estatuts socials.
e) Acordar la cessió de cartera, fusió, escissió, trans-

formació i dissolució de la mutualitat en els termes dels
articles 22, 23 i 26 de la Llei i concordants del Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

f) Exercir l’acció de responsabilitat davant els mem-
bres de la junta directiva.

g) Tots els acords en què així ho exigeixin la Llei,
aquest Reglament o els estatuts.

h) Nomenament d’auditors i, si s’escau, l’elecció dels
membres de la comissió de control financer.

i) Aprovar i modificar els reglaments de prestacions
en cas que la mutualitat hagi optat per la utilització d’a-
quests per documentar les normes contractuals que
regeixen la cobertura dels riscos que garanteixin.

j) Acordar la reducció de prestacions en les mutua-
litats en què així ho prevegin els seus estatuts.

Article 37. Participació de les entitats o persones pro-
tectores en l’assemblea general.

Les entitats o persones protectores poden participar
en l’assemblea general si així ho estableixen els estatuts,
sense que en cap cas puguin assolir un nombre de vots
que comporti el control efectiu d’aquell òrgan social.

Article 38. Règim de funcionament.

1. En el que no preveu expressament aquest Regla-
ment, el règim de convocatòria, constitució, legitimació
per assistir, celebració, dret d’informació, adopció i
impugnació d’acords socials, de les mutualitats de pre-
visió social s’ha d’ajustar al que preveuen el Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades
per a les mútues d’assegurances i, subsidiàriament, els
articles 93 a 122 de la Llei de societats anònimes i
preceptes correlatius del Reglament del Registre Mer-
cantil; s’entenen fetes a l’assemblea general i la junta
directiva les referències que en aquestes normes es fan
a la junta general i al consell d’administració.

2. No obstant això, en el règim de funcionament
de l’assemblea general que preveuen els estatuts de les
mutualitats de previsió social s’han d’observar les pecu-
liaritats següents:

a) Les mencions a la participació en el capital social,
sigui genèricament, sigui a capital subscrit o a capital

desembossat, s’entenen fetes en tots els casos a nombre
de mutualistes.

b) No és necessària la publicació de l’anunci de con-
vocatòria en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil».

c) Entre la primera i la segona convocatòria hi ha
d’haver, com a mínim, una hora de diferència, i no hi
és aplicable el que disposa l’apartat 2 de l’article 98
de la Llei de societats anònimes.

d) Quan en la convocatòria de l’assemblea general
figuri a l’ordre del dia l’adopció d’acords que comportin
la modificació dels drets dels mutualistes com a asse-
gurats, s’ha de convocar individualment els mutualistes
als quals afecti l’acord, i a la convocatòria s’ha d’adjuntar
el text dels reglaments de prestacions o dels acords que
hagin de ser sotmesos a aprovació, com també un infor-
me justificatiu emès per la junta directiva.

En cas que els acords que s’hagin d’adoptar afectin
les expectatives de drets d’un determinat grup de mutua-
listes, incloent-hi els que hagin passat a tenir la condició
de beneficiaris, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria dels
afectats.

e) No són admissibles les limitacions dels drets d’as-
sistència i vot recollides en els articles 104 i 105 de
la Llei de societats anònimes. Els estatuts socials han
de contenir la previsió de la manera d’acreditar la con-
dició de mutualista abans de la celebració de l’assemblea
general.

f) Les assemblees generals s’han de celebrar a la
localitat on la mutualitat tingui el domicili social, llevat
que els estatuts prevegin que, per raons justificades, es
puguin celebrar en un altre o altres llocs.

g) Llevat que en els estatuts hi hagi una disposició
en contra, els mutualistes es poden fer representar a
l’assemblea general per mitjà d’una altra persona, que
ha de complir necessàriament la condició de mutualista.
Els estatuts socials poden limitar el nombre de repre-
sentacions que pugui tenir un mateix mutualista a l’as-
semblea general, que no poden excedir el 5 per cent
del nombre total de mutualistes, amb un límit màxim
de 50.

h) No obstant el que estableix el paràgraf anterior,
els estatuts de les mutualitats de previsió social l’àmbit
de les quals sigui superior a una província poden pre-
veure que la celebració de l’assemblea general estigui
precedida d’assemblees prèvies, en les quals s’han d’e-
legir els representants dels mutualistes a l’assemblea
general, en la forma i el nombre que, amb respecte al
principi de participació efectiva dels mutualistes en el
govern de la mutualitat, determinin els estatuts de cada
mutualitat.

El funcionament de les assemblees prèvies es regeix
pel que disposa aquest article, i sempre s’hi han de donar
a conèixer els acords l’aprovació dels quals es proposi
a l’assemblea general i s’hi han d’aprovar les instruccions
generals que es considerin oportunes sobre l’actuació
dels delegats o compromissaris en aquesta. Quan se
celebrin assemblees prèvies, el que disposen el primer
paràgraf del paràgraf d) i el paràgraf g) d’aquest article
no és aplicable a l’assemblea general.

CAPÍTOL III

De la junta directiva

Article 39. La junta directiva: composició i facultats.

1. La junta directiva consta del nombre de membres
que determini cada estatut. Al seu si es designa, almenys,
el president i el secretari, llevat que els estatuts en pre-
vegin la designació per l’assemblea general.

2. Els membres de la junta directiva han de ser
mutualistes; no obstant això, en cas que hi hagi entitats
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o persones protectores, els estatuts socials poden deter-
minar que els protectors o els seus representants formin
part de la junta directiva. La participació del protector
a la junta directiva en cap cas no pot comportar el control
efectiu d’aquest òrgan societari.

Corresponen a la junta directiva totes les facultats
de representació, disposició i gestió que no estiguin
reservades per la llei, aquest Reglament o els estatuts
a l’assemblea general o altres òrgans socials i, en concret,
les següents:

a) Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió
de la societat.

b) Nomenar els càrrecs de direcció de l’entitat als
quals es refereix l’article 40.1.a) de la Llei.

c) Exercir el control permanent i directe de la gestió
dels càrrecs de direcció.

d) Presentar a l’assemblea general els comptes
anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del
resultat.

Article 40. Limitacions en la gestió.

Està prohibit als càrrecs d’administració i direcció
adquirir o conservar un interès o exercir una activitat
que generi conflicte d’interessos amb la mutualitat.

Article 41. Requisits i règim de funcionament.

1. Els membres de la junta directiva han de reunir
les condicions d’honorabilitat i qualificació o experiència
professionals exigibles als administradors, que preveu
l’article 15 de la Llei.

2. En el que no preveuen expressament els articles
precedents, el règim de funcionament de la junta direc-
tiva s’ha d’ajustar, subsidiàriament, al del consell d’ad-
ministració de les societats anònimes, amb les especia-
litats següents:

a) No són aplicables les normes que contenen els
articles 132.2, 137 i 138 de la Llei de societats anò-
nimes.

b) Els estatuts socials de cada mutualitat de previsió
social han d’establir el règim d’elecció dels membres
de la junta directiva. Poden preveure la renovació parcial
periòdica de la junta de manera proporcional atenent
el nombre dels seus membres i la durada del seu mandat
fixada estatutàriament.

c) Poden ser convocats i assistir, amb veu però sen-
se vot, a les reunions de les juntes directives les persones
que el president o, en cas d’oposició, la majoria dels
membres de la junta directiva consideri que han de con-
córrer a l’objecte de conèixer el seu criteri o informar
sobre els assumptes que s’han de tractar.

Article 42. Despeses d’administració.

1. Les despeses d’administració que es prevegin per
al funcionament de l’entitat han de figurar en el programa
d’activitats que ha de presentar al Ministeri d’Economia
i no poden superar com a màxim la més gran de les
dues quantitats següents:

a) El 15 per cent de l’import mitjà de les quotes
i derrames meritades en l’últim trienni.

b) El 2,6 per cent anual de l’import de les provisions
tècniques.

No obstant això, amb caràcter excepcional i transitori,
quan es tracti d’una mutualitat de previsió social de nova
creació o per canvis fonamentals de la seva estructura,
degudament justificats en la memòria explicativa corres-
ponent, la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot autoritzar un percentatge de despeses

superior a petició de la mutualitat. A aquests efectes,
es consideren despeses d’administració els imports inclo-
sos als subgrups 62, 64 i 68 segons el que disposa
el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores.

2. Els estatuts socials poden fixar la remuneració
que correspongui a aquests per la seva gestió. La remu-
neració forma part de les despeses d’administració.

CAPÍTOL IV

De la comissió de control financer

Article 43. Comissió de control financer.

1. La comissió de control financer és un òrgan social
de caràcter necessari per a les mutualitats de previsió
social que per disposició normativa no estiguin obligades
a sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comp-
tes. Per a les mutualitats de previsió social que se sot-
metin a auditoria de comptes, hi estiguin o no obligades
legalment, la comissió de control financer és l’òrgan
social de caràcter facultatiu.

2. La comissió de control financer està formada per
tres mutualistes que no formin part de la junta directiva,
elegits per l’assemblea general.

3. El règim de funcionament de la comissió de con-
trol financer s’ha d’ajustar al següent:

a) S’han de reunir, com a mínim, una vegada l’any
per comprovar la situació financera i patrimonial de la
mutualitat de previsió social, i han de redactar un informe
escrit per presentar-lo a l’assemblea general ordinària.

b) Els altres aspectes del funcionament, el sistema
d’elecció dels membres, com també la durada del càrrec
i, si s’escau, reelecció, es fixen en els estatuts socials.

TÍTOL V

Competències de supervisió

CAPÍTOL I

Supervisió

Article 44. Mutualitats que superin el territori d’una
comunitat autònoma.

1. Estan sota la competència exclusiva de l’Admi-
nistració General de l’Estat les mutualitats de previsió
social les activitats de les quals superin el territori d’una
comunitat autònoma.

2. S’entén que les activitats d’una mutualitat de pre-
visió social superen el territori d’una comunitat autònoma
quan així es pugui determinar d’acord amb els criteris
de domicili social, àmbit d’operacions i de localització
de riscos en el cas de les assegurances diferents de
les de vida, i assumpció de compromisos en el cas de
les assegurances de vida, segons el que preveu l’article
69.2 de la Llei 30/1995.

Article 45. Autorització administrativa i revocació.

1. Les competències de l’Administració General de
l’Estat en matèria de mutualitats de previsió social les
exerceix el Ministeri d’Economia.

2. Quan es tracti de comunitats autònomes que d’a-
cord amb els seus estatuts d’autonomia hagin assumit
competències exclusives en matèria de mutualitats de
previsió social, l’autorització i revocació correspon a les
mateixes comunitats, amb l’informe previ de l’Adminis-
tració General de l’Estat en tots dos casos, de conformitat
amb el que preveu l’article 69.2.b) de la Llei.
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Article 46. Alt control economicofinancer de l’Estat i
co�aboració entre administracions.

1. En tots els casos en què les comunitats autò-
nomes hagin assumit competències en matèria de
mutualitats de previsió social, han de remetre, quan sigui
so�icitada pel Ministeri d’Economia i, en tot cas, anual-
ment, la informació i la documentació de cada entitat
a què es refereixen els articles 71.4 i 21.4 de la Llei,
a efectes d’homogeneïtzar la informació documental i
coordinar, si s’escau, les activitats d’ordenació i super-
visió de totes dues administracions.

2. D’acord amb el que disposa l’article 69.3 de la
Llei, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pen-
sions ha de co�aborar amb els òrgans corresponents
de les comunitats autònomes en la coordinació de les
activitats d’ordenació i supervisió de totes dues admi-
nistracions, en particular, quan es modifiqui l’àmbit terri-
torial d’una mutualitat de previsió social i en relació amb
les operacions que preveu l’article 29 d’aquest Regla-
ment, quan afectin mutualitats de previsió social que
depenguin de l’Administració General de l’Estat i d’una
comunitat autònoma, respectivament, o de dues o més
comunitats autònomes diferents.

CAPÍTOL II

Supervisió de l’Administració General de l’Estat

Article 47. Registre administratiu.

1. En el registre administratiu d’entitats assegura-
dores que preveu l’article 74 de la Llei, en el llibre dedicat
a les mutualitats de previsió social, s’hi han d’inscriure
l’autorització inicial, l’ampliació de les autoritzacions,
l’ampliació de prestacions amb indicació dels rams auto-
ritzats, les prestacions socials autoritzades, els canvis
de denominació o de domicili social, l’augment o la reduc-
ció del fons mutual i altres modificacions estatutàries,
les participacions significatives, la cessió de cartera, la
fusió, transformació, escissió, agrupacions d’interès eco-
nòmic i unions temporals d’empreses, la revocació de
l’autorització administrativa i la seva rehabilitació, l’acord
de dissolució, el nomenament i el cessament de liqui-
dadors, el domicili de l’oficina liquidadora, la intervenció
en la liquidació, l’extinció i la cance�ació de l’autorització
per operar, i també les sancions que, si s’escau, s’hagin
imposat, llevat de la d’amonestació privada.

2. En el registre administratiu dels alts càrrecs d’en-
titats asseguradores i reasseguradores, en el llibre dedi-
cat a les mutualitats de previsió social, aquestes entitats
han de so�icitar la inscripció dels membres de la junta
directiva, els directors generals o assimilats i els que
sota qualsevol altre títol portin la direcció efectiva de
l’entitat.

Són actes inscriptibles en aquest llibre el nomena-
ment, el cessament per qualsevol causa, la suspensió,
la revocació i la inhabilitació, i també les sancions que,
si s’escau, se’ls hagin imposat, llevat de la d’amonestació
privada.

3. Quan l’assentament en el registre estigui motivat
per acords de l’Administració, serveix de base l’acte
administratiu corresponent. Quan procedeixi d’actes de
les entitats, aquestes han de so�icitar la inscripció dels
acords corresponents dins dels deu dies següents a la
data en què s’hagin adoptat, i a aquest efecte s’ha de
remetre la certificació dels òrgans socials corresponents.

Quan sigui exigible d’acord amb la legislació aplicable,
s’ha de presentar l’escriptura pública corresponent, i tam-
bé la justificació de la seva inscripció al Registre Mer-
cantil en el termini d’un mes des de la seva inscripció
en aquest registre.

4. La cance�ació de la inscripció de les sancions
i la inscripció de les mesures de control especial s’han
d’ajustar al que disposen els articles 126 i 127 del Regla-
ment d’ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades.

Article 48. De la inspecció.

D’acord amb el que disposa l’article 72 de la Llei,
la inspecció de mutualitats de previsió social que estiguin
sota la competència de l’Administració General de l’Estat
correspon al Ministeri d’Economia, per mitjà dels fun-
cionaris del cos superior d’inspectors d’assegurances de
l’Estat que prestin els seus serveis a la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions, d’acord amb el que
estableixen els articles 112 a 119 del Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades.

Article 49. Mesures de control especial i règim d’in-
fraccions i sancions.

És aplicable a les mutualitats de previsió social tant
el règim de mesures de control especial, com el règim
sancionador que preveu la Llei 30/1995, de 8 de novem-
bre, d’ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades, i també al Reglament d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret
2486/98, de 20 de novembre.

Article 50. Revocació, dissolució i liquidació.

1. També és aplicable a les mutualitats de previsió
social el règim que preveuen la Llei i el Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades relatiu
a la revocació de l’autorització administrativa, la disso-
lució i la liquidació de l’entitat.

2. Quan una mutualitat de previsió social incorri en
la causa de revocació de l’autorització que preveuen els
articles 25.1.b) de la Llei i 81.1.4t a) del Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades, s’en-
tenen equiparades al ram de vida la totalitat de les con-
tingències que preveu l’article 15.1.a) d’aquest Regla-
ment. Al contrari, cada una de les operacions d’asse-
gurança compreses en l’article 15.1.b) i c) i en l’article
16.1 d’aquest Reglament s’entén que constitueix un ram
d’assegurança diferenciada.

Disposició addicional primera. Remissió normativa.

1. A les mutualitats de previsió social els és aplicable
el Reglament d’ordenació i supervisió de les asseguran-
ces privades i la seva normativa de desplegament en
tot el que no s’oposi a aquest Reglament.

2. A efectes del que disposa l’article 11.1, paràgrafs
b) i e), d’aquest Reglament, s’aplica el qüestionari que
preveu l’annex de l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda de 23 de desembre de 1998, i les referències
que s’hi fan al ministre d’Economia.

Disposició addicional segona. Règim de les cobertures.

Les mutualitats de previsió social autoritzades a l’en-
trada en vigor d’aquest Reglament només poden cobrir
les contingències i les operacions d’assegurança que tin-
guin expressament recollides en els seus estatuts.

La cobertura de noves contingències o operacions
d’assegurança es considera ampliació d’activitat en els
termes que estableix l’article 13 d’aquest Reglament.
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Disposició addicional tercera. Règim de les mutualitats
de previsió social que instrumentin compromisos per
pensions de les empreses amb els treballadors.

A les mutualitats de previsió social que instrumentin
compromisos per pensions de les empreses amb els tre-
balladors els és aplicable el que disposen aquest Regla-
ment i el Reial decret 1588/1999, de 15 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament sobre la instrumentació
dels compromisos per pensions de les empreses amb
els treballadors i els beneficiaris i la seva normativa de
desplegament.

Disposició transitòria primera. Adaptació al règim de
capitalització individual.

S’estableix un termini màxim de deu anys perquè les
mutualitats de previsió social efectuïn el transvasament
del règim de capitalització co�ectiva al de capitalització
individual; a aquest efecte, han de presentar en el termini
d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament
un pla que reculli el conjunt d’hipòtesis economicoac-
tuarials adequades per fer el transvasament.

Fins al compliment del procés d’eliminació del règim
de capitalització co�ectiva i en el termini d’un any des
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, les mutualitats
han d’assignar amb suficient separació financera i comp-
table els actius que corresponen a les noves incorpo-
racions de mutualistes a les quals s’aplica el règim de
capitalització individual, i de tot això n’ha de quedar cons-
tància en el llibre d’inversions.

Disposició transitòria segona. Garanties financeres.

Les mutualitats disposen d’un termini màxim de deu
anys per assolir l’import de garanties financeres deri-
vades del que estableix aquest Reglament. A aquest efec-
te, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’a-
quest Reglament s’ha de presentar un pla d’adaptació
per establir les mesures que s’han d’adoptar que han
de determinar els imports que cal constituir a cada exer-
cici i les fonts de finançament per cobrir les diferències
que resultin de les noves exigències per al marge de
solvència. En qualsevol cas, per determinar els imports
que cal constituir a cada exercici s’han d’utilitzar mètodes
sistemàtics lineals o creixents.

Disposició transitòria tercera. Despeses d’administració.

Les mutualitats de previsió social que a l’entrada en
vigor d’aquest Reglament tinguin unes despeses d’ad-
ministració superiors al que preveu l’article 42.1 d’aquest
Reglament disposen del termini d’un any per adaptar-se
als límits màxims previstos en aquest article.

Disposició transitòria quarta. Federacions de mutuali-
tats de previsió social.

Les federacions de mutualitats de previsió social que
el dia 10 de novembre de 1995 exercien l’activitat reas-
seguradora s’han d’adaptar en el termini d’un any a partir
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament als requisits
que estableixen els articles 57 i 58 de la Llei, per a
les entitats reasseguradores. No obstant això, tenint en
compte el que disposa el paràgraf següent, la quantia
de fons mutual és de 800.000 euros.

Aquestes federacions, d’acord amb els seus estatuts,
poden reassegurar exclusivament els riscos que, d’acord
amb l’article 65 de la Llei i 15 i 16 d’aquest Reglament,
puguin assumir les entitats federades.

Disposició transitòria cinquena. Estatuts socials.

Les mutualitats de previsió social disposen d’un ter-
mini màxim d’un any, des de l’entrada en vigor d’aquesta
norma, per adaptar els seus estatuts socials al que dis-
posa aquest Reglament.

Disposició final primera. Normativa bàsica.

1. D’acord amb el que estableix la disposició final
primera, apartat 1, paràgraf a), de la Llei 30/1995, de
8 de novembre, les disposicions que conté el Reglament
aprovat per aquest Reial decret tenen la consideració
de bases de l’ordenació de les assegurances, excepte
els següents preceptes o apartats: article 5, apartats 2
i 3; article 6, últim incís de l’apartat 3; article 8, incís
final de l’apartat 2; article 14, paràgraf e) de l’apartat 1;
article 29 apartats 2 i 3; articles 34 a 39; articles 41,
apartat 2, 43, 47 i 48. En tot cas, les remissions a pre-
ceptes legals o reglamentaris no bàsics continguts en
els preceptes bàsics no impliquen atorgar als primers
el caràcter d’aquests últims.

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense
perjudici de les remissions a les disposicions declarades
de competència exclusiva de l’Estat per l’apartat 2 de
la disposició final primera de la Llei o a la normativa
de desplegament de les disposicions esmentades.

3. En els termes de l’article 69.2. a) i b) de la Llei,
i amb les excepcions que s’hi estableixen, s’entenen fetes
a l’òrgan autonòmic competent les referències que
aquest Reglament conté del Ministeri d’Economia i la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre d’Economia, a proposta de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i
amb l’informe previ de la Junta Consultiva d’Asseguran-
ces, per fer el desplegament normatiu de les disposicions
que conté el Reglament de mutualitats de previsió social,
quan sigui necessari per millorar-ne l’execució i el des-
plegament.

Madrid, 27 de desembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
per a Afers Econòmics
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

1051 ORDRE ECO/3451/2002, de 27 de desem-
bre, per la qual es modifica parcialment l’Or-
dre de 30 de desembre de 1992 sobre nor-
mes de solvència de les entitats de crèdit.
(«BOE» 15, de 17-1-2003.)

L’article 26 del Reial decret 1343/1992, de 6 de
novembre, pel qual es desplega la Llei 13/1992, d’1
de juny, de recursos propis i supervisió en base con-
solidada de les entitats financeres, habilita el ministre
d’Economia, a proposta del Banc d’Espanya, per establir
els factors de ponderació dels elements que presentin
riscos de crèdit, als efectes del càlcul del coeficient de
solvència de les entitats de crèdit, i s’ha d’ajustar als
criteris que estableix aquest mateix article.

En exercici d’aquesta habilitació es va dictar l’Ordre
de 30 de desembre de 1992, sobre normes de solvència
de les entitats de crèdit. El Reial decret 1419/2001,
de 17 de desembre, ha modificat parcialment l’arti-
cle 26 esmentat, per la qual cosa també és procedent


