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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
2119 Reial decret 128/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica el Reglament 

d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial 
decret 2486/1998, de 20 de novembre, en matèria de tipus d’interès aplicable 
per al càlcul de la provisió d’assegurances de vida.

Mitjançant aquest Reial decret es modifica el Reglament d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, amb la 
finalitat d’adaptar el tipus d’interès per al càlcul de la provisió d’assegurances de vida que 
recull l’article 33 en els apartats 1.a).1r i 1.b).1r, per obtenir uns tipus més propers als que 
resultarien si s’apliqués el nou règim de Solvència II que regula la Directiva 2009/138/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre l’assegurança de 
vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici. Al mateix temps, 
es tracta d’evitar que la caiguda de tipus al mercat suposi per a les entitats asseguradores 
una exigència de més dotacions de provisions tècniques que es podria traslladar als 
assegurats via augment de primes i, en conseqüència, suposar-los un cost més elevat. S’ha 
de tenir en compte que el règim de Solvència II, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 
2016, preveu un període transitori de setze anys, perquè l’adaptació sigui progressiva. 
Aquesta adaptació progressiva que permet la Directiva quedaria desvirtuada per a les 
entitats espanyoles si el 2015 haguessin d’aplicar els tipus resultants de la redacció vigent 
de l’article 33.1 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

D’aquesta manera s’incrementa el tipus d’interès màxim original en el 50 per cent de 
la diferència entre el tipus d’interès publicat per la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions per a l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable i el tipus 
d’interès que resulti de la corba euroswap en el punt de la corba 11 anys a 31 de desembre 
de l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable. S’ha escollit la referència de la 
corba 11 anys perquè és la durada mitjana de les carteres de vida. A partir de l’exercici 
2016, és aplicable la nova metodologia de càlcul que estableix Solvència II i que s’ha de 
transposar al nostre ordenament jurídic.

Aquest Reial decret es dicta fent ús de l’autorització que conté la disposició final 
segona 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, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 
de febrer de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre.

Es modifica l’apartat 1r dels apartats a) i b) de l’article 33.1 del Reglament d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de 
novembre, que queden redactats de la manera següent:

«1. El tipus d’interès aplicable per al càlcul de la provisió d’assegurances de 
vida no pot ser superior als límits següents:

a) En les assegurances expressades en euros es pot optar entre:

1r El 60 per 100 dels tipus d’interès mitjans de l’últim trimestre de l’exercici 
anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable dels emprèstits materialitzats en bons i 
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obligacions de l’Estat, incrementat en el 50 per cent de la diferència entre el tipus 
d’interès publicat per la Direcció General de d’Assegurances i Fons de Pensions 
per a l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable i el tipus d’interès que 
resulti de la corba euroswap en el punt de la corba 11 anys a 31 de desembre de 
l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable. El càlcul anterior no pot 
excedir el 60 per 100 dels tipus d’interès mitjans de l’últim trimestre de l’exercici 
anterior al que sigui aplicable dels emprèstits materialitzats en bons i obligacions 
de l’Estat a vint anys o més.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha de publicar a la 
seva pàgina web el tipus d’interès resultant de l’aplicació del criteri anterior.

b) En les assegurances expressades en una moneda diferent de l’euro es pot 
optar entre:

1r El 60 per 100 dels tipus d’interès mitjans de l’últim trimestre de l’exercici 
anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable dels emprèstits materialitzats en bons i 
obligacions de l’Estat respectiu, incrementat en el 50 per cent de la diferència entre 
el tipus d’interès publicat per la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions per a l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable i el tipus 
d’interès que resulti de la corba euroswap en el punt de la corba 11 anys a 31 de 
desembre de l’exercici anterior a l’exercici en el qual sigui aplicable. El càlcul 
anterior no pot excedir el 60 per 100 dels tipus d’interès mitjans de l’últim trimestre 
de l’exercici anterior al que sigui aplicable dels emprèstits materialitzats en bons i 
obligacions de l’Estat respectiu a vint anys o més.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha de publicar a la 
seva pàgina web el tipus d’interès resultant de l’aplicació del criteri anterior.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.11a i 13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre les bases de l’ordenació de 
crèdit, banca i assegurances i sobre les bases i la coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2015.

Madrid, 27 de febrer de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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