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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
5936 ORDRE EHA/889/2008, de 27 de març, per la qual s’actualitza el límit de les 

prestacions econòmiques de les mutualitats de previsió social que estableix 
l’apartat 1 de l’article 65 del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre.

L’article 65 del Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, regula l’àmbit de 
cobertura i prestacions que poden atorgar les mutualitats de previsió social que no disposin 
d’autorització administrativa d’ampliació de prestacions. Així, l’apartat 1 d’aquest precepte 
es refereix a les contingències i prestacions econòmiques que aquestes entitats poden 
garantir en la previsió de riscos sobre les persones i el seu apartat 2 en la previsió de 
riscos sobre les coses.

Pel que fa a la previsió de riscos sobre les persones, el precepte detalla, en primer 
terme, les cobertures que poden atorgar, i assenyalen que poden cobrir les contingències 
de mort, viduïtat, orfandat i jubilació, garantint prestacions econòmiques en forma de 
capital o renda; així mateix, poden atorgar prestacions per raó de matrimoni, maternitat, 
fills i defunció i poden realitzar operacions d’assegurança d’accidents i invalidesa per al 
treball, malaltia, defensa jurídica i assistència, així com prestar ajudes familiars per subvenir 
a necessitats motivades per fets o actes jurídics que impedeixin temporalment l’exercici de 
la professió.

En segon terme, el precepte estableix un límit quantitatiu a les prestacions econòmiques 
que garanteixin, de manera que aquestes no poden excedir els 21.000 euros com a renda 
anual ni el seu equivalent actuarial com a percepció única de capital.

El tercer paràgraf de l’article 65.1 habilita el ministre d’Economia i Hisenda a actualitzar 
el límit esmentat, considerant la suficiència de les garanties financeres per atendre les 
prestacions actualitzades.

El límit quantitatiu actual de les prestacions econòmiques que poden garantir les 
mutualitats de previsió social que no disposin d’autorització administrativa d’ampliació de 
prestacions en la previsió de riscos sobre les persones prové de la modificació efectuada 
a l’article 65.1 de la llavors vigent Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió 
de les assegurances privades, per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

D’altra banda, la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de modificació i adaptació a la 
normativa comunitària de la legislació de les assegurances privades, va modificar, entre 
d’altres, la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, incorporant les 
noves directives comunitàries aprovades en l’àmbit del sector d’assegurances. Entre les 
directives que es van incorporar al dret intern es pot destacar la Directiva 2002/13/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de març de 2002, per la qual es modifica la 
Directiva 73/239/CEE del Consell pel que fa als requisits del marge de solvència de les 
empreses d’assegurances diferents de l’assegurança de vida, i la Directiva 2002/83/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002, sobre l’assegurança de 
vida. L’objectiu d’aquestes directives és reforçar les garanties per als assegurats mitjançant 
l’enfortiment dels requeriments de solvència. La seva incorporació a l’ordenament jurídic 
espanyol va implicar la modificació de la normativa vigent en relació amb les exigències i 
requisits de solvència de les entitats asseguradores; en concret, la regulació del fons de 
garantia, tant pel que fa a l’increment del seu import com a la seva actualització periòdica 
i automàtica.

Aquest enfortiment de les garanties financeres va suposar que, per a les entitats que 
operin en el ram de vida, el fons de garantia mínim, en virtut del que disposa l’article 18.1 
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del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, passés 
de 800.000 a 3.000.000 d’euros; increment que per a les mutualitats de previsió social que 
no disposin d’autorització administrativa d’ampliació de prestacions i operin en el ram de 
vida suposa que els sigui exigible, en virtut del que disposa l’article 67.2.b) del text refós 
de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, un import mínim de fons 
de garantia de 1.687.500 euros.

A més, per imperatiu de la norma comunitària, l’article 18.3 del text refós de la Llei 
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades preveu un mecanisme d’actualització 
periòdica i automàtica dels imports en funció de l’índex europeu de preus de consum, i a 
aquests efectes els imports actualitzats s’han de fer públics mitjançant resolució de la 
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Mitjançant la Resolució de 6 de 
juliol de 2006, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es 
dóna publicitat a l’actualització que preveu l’article 18.3 del text refós de la Llei d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre, i l’article 61.6 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, es va procedir a donar 
publicitat als imports actualitzats del mínim del fons de garantia, previstos a l’article 18.1 
del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades i als imports 
actualitzats, que per a la determinació de la quantia mínima del marge de solvència en les 
assegurances diferents de l’assegurança de vida, en funció de les primes i dels sinistres, 
es preveuen, respectivament, a l’article 61.3.b) i 4.c) del Reglament d’ordenació i supervisió 
de les assegurances privades. De manera que els 3 milions d’euros que el precepte preveu 
per a les entitats que operin, entre d’altres, en el ram de vida, passen a ser 3.200.000 
euros, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2007.

Aquesta actualització automàtica suposa que per a les mutualitats de previsió social 
que no tinguin ampliació de prestacions i operin en vida, el fons de garantia mínim exigible 
passi a ser 1.800.000 euros.

Atès, d’una banda, l’enfortiment de les garanties financeres que s’exigeixen a les 
mutualitats de previsió social i l’actualització periòdica i automàtica dels seus imports i, 
d’una altra, que el límit quantitatiu actualment vigent de les prestacions econòmiques que 
poden garantir aquestes entitats prové de la modificació efectuada per la Llei 24/2001, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i que des 
d’aleshores no se n’ha efectuat cap revisió, és necessari procedir a l‘actualització.

En conseqüència, mitjançant aquesta Ordre, amb base en l’habilitació que conté el 
paràgraf tercer de l’article 65.1 del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, 
s’actualitzen els límits quantitatius de les prestacions econòmiques que preveu el segon 
paràgraf de l’article 65.1 del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Actualització del límit de les prestacions econòmiques que preveu l’article 65.1 
del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

L’import de 21.000 euros com a renda anual i del seu equivalent actuarial com a 
percepció única de capital, previst en el paràgraf segon de l’article 65.1 del text refós de la 
Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, queda actualitzat a 30.000 euros com a renda anual i al 
seu equivalent actuarial com a percepció única de capital.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, les prestacions econòmiques que garanteixin 
les mutualitats de previsió social a què es refereix l’article 65.1 del text refós de la Llei 
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, no poden excedir els 30.000 euros com a renda anual ni 
el seu equivalent actuarial com a percepció única de capital.
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No obstant això, d’acord amb el que disposa el quart paràgraf de l’article 65.1 del text 
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, per a aquelles 
mutualitats que incorrin en alguna de les situacions que preveuen els articles 27 o 39.1 de 
l’esmentat text refós, les noves prestacions econòmiques que es garanteixin no poden 
excedir els 18.000 euros com a renda anual ni  78.000 euros com a percepció única de 
capital.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de trenta dies de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de març de 2008.–El vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia 
i Hisenda, Pedro Solbes Mira.


