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Llei 6/2009, de 3 de juliol, per la qual es modifica l’Estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de
29 d’octubre, per suprimir les funcions del Consorci de Compensació
d’Assegurances en relació amb les assegurances obligatòries de viatgers i del
caçador i reduir el recàrrec destinat a finançar les funcions de liquidació
d’entitats asseguradores, i el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29
d’octubre.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
I
L’Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, el text refós del qual va
ser aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, i modificat per la Llei 12/2006,
de 16 de maig, encomana, a l’article 14, a aquesta entitat pública empresarial, entre altres
funcions, la d’assumir la condició de liquidador de les entitats asseguradores enumerades
a l’article 7.1 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, subjectes a la competència
d’execució de l’Estat o de les comunitats autònomes, quan li encomani la seva liquidació
el ministre d’Economia i Hisenda o l’òrgan competent de la comunitat autònoma
respectiva.
D’altra banda, l’article 18 del mateix Estatut legal determina que és un recàrrec a favor
del Consorci, entre altres, el destinat a finançar les funcions de liquidació d’entitats
asseguradores, i a l’apartat 4 de l’article 23 estableix que aquest recàrrec és un tribut que
grava els contractes d’assegurança, el tipus del qual, anteriorment establert en el 5 per mil
de les primes dels contractes subjectes, va ser fixat per l’esmentat precepte en el 3 per mil
d’aquestes primes en ocasió de la integració de l’antiga Comissió Liquidadora d’Entitats
Asseguradores (CLEA) en el Consorci de Compensació d’Assegurances per la Llei
44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. L’exposició de
motius d’aquesta Llei ho va justificar per la reducció de costos que, a través de l’aprofitament
de sinergies entre els dos organismes, permetia la integració esmentada.
Des d’aleshores, l’evolució favorable de l’activitat liquidadora del Consorci com a
conseqüència de les sinergies previstes ha permès atendre satisfactòriament els processos
de liquidació en curs en aquell moment i els iniciats posteriorment i, gràcies a una gestió
financera eficaç dels recursos, ha registrat, a més, una evolució també positiva dels fons
disponibles en aquesta entitat per a la realització d’aquesta activitat.
Per tant, resulta possible garantir el bon desenvolupament futur de l’activitat liquidadora
del Consorci amb un volum d’ingressos en concepte de recàrrecs inferior a l’actual, raó per
la qual es redueix en un cinquanta per cent el recàrrec, que passa a ser de l’1,5 per mil.
Addicionalment, se suprimeix l’exclusió que operava per a les mesures de millora dels
crèdits en la seva aplicació a les mateixes entitats asseguradores, quan concorrien, al seu
torn, en la liquidació d’una asseguradora respecte de la qual eren creditores per raó de
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contracte d’assegurança, i això perquè, actualment, no s’aprecien raons que justifiquin
aquesta discriminació.
II
D’altra banda, la present Llei suprimeix les funcions del Consorci en matèria d’assegurança
obligatòria de viatgers i d’assegurança obligatòria del caçador, consistents, d’una banda, a
contractar la cobertura dels riscos relatius a aquestes assegurances no acceptats per les
entitats asseguradores –cosa que mai s’ha realitzat perquè no ha estat necessari, atès que
l’oferta existent era àmpliament suficient–, i de l’altra, a fer-se càrrec de les indemnitzacions en
determinats casos, com l’incompliment de l’obligació d’assegurament o la liquidació de l’entitat
asseguradora. En aquests últims supòsits, a part de la reiterada absència en la pràctica
d’actuacions del Consorci, no hi ha cap justificació per a l’aplicació específica d’aquestes
funcions a aquestes assegurances. Òbviament, aquesta mesura hauria de redundar de forma
immediata en una disminució del cost de les dites assegurances, pel fet de deixar d’aplicar-se
els recàrrecs sobre les primes que finançaven aquestes funcions.
Finalment, s’introdueix una modificació procedimental, que és que la certificació de les
quantitats satisfetes pel Consorci en els casos en què li correspon la facultat de repetició
pugui ser emesa pels serveis competents de l’entitat, a l’efecte d’agilitar la tramitació de
l’acció de repetició.
Article primer. Modificació del text refós de l’Estatut legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre.
El text refós de l’Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat
pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, queda redactat de la manera següent:
U. Se suprimeixen els articles 12 i 13 referents a les funcions del Consorci de
Compensació d’Assegurances en relació amb l’assegurança obligatòria de viatgers i
l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil del caçador, respectivament.
Dos. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 18, «Recàrrecs a favor del Consorci»,
queda redactat de la manera següent:
«1. Són recàrrecs a favor del Consorci: el recàrrec en l’assegurança de riscos
extraordinaris, el recàrrec en l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la
circulació de vehicles de motor i el recàrrec destinat a finançar les funcions de
liquidació d’entitats asseguradores.»
Tres. La lletra c) del segon paràgraf de l’article 20, «Peculiaritats de la tramitació de
sinistres», queda redactada de la manera següent:
«c) En l’exercici de la facultat de repetició pel Consorci és títol executiu, als
efectes de l’article 517 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, la
certificació expedida per aquesta entitat acreditativa de l’import de la indemnització
que hagi abonat, sempre que el responsable hagi estat requerit de pagament i no
l’hagi efectuat en el termini d’un mes des del requeriment.»
Quatre. L’últim paràgraf de l’apartat 4 de l’article 23, «Recursos econòmics», queda
redactat de la manera següent:
«El tipus del recàrrec destinat a finançar les funcions de liquidació d’entitats
asseguradores està constituït per l’1,5 per mil de les primes abans esmentades.»
Article segon. Modificació 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.
Se suprimeix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 33, «Beneficis de la liquidació»,
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, referent a la no-aplicació de les mesures
contingudes en aquest apartat als crèdits a favor de les asseguradores.
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Disposició transitòria única. Aplicació del nou tipus del recàrrec destinat a finançar les
funcions de liquidació d’entitats asseguradores.
Els contractes d’assegurança en vigor s’han d’adaptar a la modificació introduïda a
l’apartat quatre de l’article primer d’aquesta Llei, com a molt tard, en la primera renovació
que tingui lloc a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
estableix aquesta Llei i, en particular:
a) L’article 7, «Funcions del Consorci de Compensació d’Assegurances», del
Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria,
aprovat pel Reial decret 63/1994, de 21 de gener.
b) El títol II, «Del Consorci de Compensació d’Assegurances», (articles 25, 26 i 27)
del Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers, aprovat pel Reial decret 1575/1989,
de 22 de desembre.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Llei entra en vigor al cap d’un mes de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquest Llei i que la
facin complir.
Madrid, 3 de juliol de 2009.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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