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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
6310

Reial decret 288/2021, de 20 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret
1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les
entitats asseguradores i reasseguradores; es fa una nova redacció de l’article
34 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre; i es modifica el
Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre
assegurances agràries combinades, aprovat pel Reial decret 2329/1979, de
14 de setembre.
I

El règim prudencial europeu de Solvència II i la Norma internacional d’informació
financera d’operacions d’assegurança (NIIF 17-IFRS17) presenten dos nous marcs, de
solvència i comptable, amb una estructura conceptual similar, que en alguns elements
difereix de l’existent anteriorment, en particular pel que fa a la quantificació separada de la
millor estimació de les provisions tècniques i del marge per a riscos no financers.
Sota aquest nou esquema, la renovació de les taules biomètriques utilitzades per les
entitats asseguradores ha de preveure tant els aspectes quantitatius com els de caràcter
qualitatiu, entre els quals hi ha els relatius al bon govern, la transparència davant de tercers
i la conducta de mercat apropiada. El desenvolupament d’aquests assumptes s’ha de
recollir en altres disposicions normatives de diferent rang. La consideració conjunta de tots
aquests continguts ha de permetre disposar d’una estructura més global i completa en
aquesta matèria.
L’experiència pràctica acumulada demostra la necessitat que la norma reculli
explícitament els components de les taules biomètriques que fonamenten el càlcul de les
provisions tècniques comptables, tant en relació amb les taules que reflecteixen la millor
estimació (taules de segon ordre), com pel que fa a les taules que també reflecteixen els
recàrrecs per incertesa (taules de primer ordre).
A més, una supervisió eficaç d’aquests elements eminentment tècnics i la necessitat
que el supervisor disposi de mecanismes àgils per donar resposta a l’evolució del mercat,
aconsellen dotar la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions de la capacitat
necessària per desenvolupar els aspectes actuarials subjacents en l’elaboració i l’aplicació
de les taules biomètriques.
Per adaptar la normativa sobre taules biomètriques al nou marc conceptual, aquest
Reial decret introdueix modificacions en diferents aspectes relacionats amb les taules
biomètriques, element essencial de la quantificació de les provisions tècniques en les
assegurances de vida i decessos, a través de la modificació de les disposicions vigents en
aquesta matèria que conté el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, així com les que recull
el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les
entitats asseguradores i reasseguradores.
L’adaptació de les quanties de les provisions tècniques comptables derivada del canvi
esmentat implica l’habilitació d’un procés transitori voluntari en l’àmbit comptable. Les
dades disponibles sobre els ajustos a efectuar i els principis de transparència i competència
en condicions d’igualtat fan convenient que el període de transició sigui tan limitat com
sigui possible, tant en termes temporals com en el seu àmbit d’aplicació. Per les mateixes
raons de transparència, els comptes anuals han de proporcionar informació sobre
l’existència i el contingut del procés transitori.
Igualment és necessari recollir el tractament de l’actualització de les taules biomètriques
publicades mitjançant una resolució de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
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Pensions en la valoració de la provisió comptable de l’assegurança de decessos, i s’ha de
diferenciar entre les pòlisses que apliquin la disposició transitòria onzena del Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades aprovat pel Reial decret 2486/1998,
de 20 de novembre, i les que siguin conformes als articles 46 del Reglament esmentat i
120 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre.
Aquest tractament particular s’inclou com una nova disposició addicional divuitena del
Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre.
Finalment, la conveniència de disposar d’un mecanisme institucional de monitorització
del contrast de validesa de les taules biomètriques amb l’evolució en el temps de la
mortalitat, la supervivència, la invalidesa i la morbiditat reals resulta en la incorporació, a la
disposició addicional única d’aquest Reial decret, de l’habilitació per tal que, mitjançant una
ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, es creï
una comissió tècnica que, amb representants de l’Administració, la professió actuarial, les
entitats i l’àmbit acadèmic, assumeixi aquesta comesa.
II
El Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, va modificar l’article 206 de la Llei 20/2015,
de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i
reasseguradores, en relació amb el règim de sancions administratives en l’àmbit de les
assegurances privades, de manera que la imposició de sancions, llevat de la consistent en
amonestació privada, una vegada que siguin executives, s’ha de fer constar en el registre
administratiu d’entitats asseguradores i reasseguradores i en el dels alts càrrecs d’entitats
asseguradores i reasseguradores, amb indicació del tipus i la classe de la infracció i la
identitat de l’infractor.
Això fa necessari modificar els articles 20.1, 21.1 i el paràgraf primer de la disposició
addicional vuitena del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, per adaptar els actes
inscriptibles en els registres administratius a la modificació esmentada.
III
Aquest Reial decret modifica, així mateix, l’esmentat Reial decret 1060/2015, de 20 de
novembre, com a conseqüència de la transposició de la Directiva (UE) 2017/828 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la
Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes.
La Directiva assenyala en els considerants que els inversors institucionals i els gestors
d’actius, dins dels quals s’inclouen les entitats asseguradores, els fons de pensions
d’ocupació i les entitats gestores de fons de pensions d’ocupació, sovint són importants
accionistes de les societats cotitzades a la Unió Europea, i exerceixen un paper destacat
en el seu govern corporatiu i també, de manera més general, en allò que fa referència a la
seva estratègia i rendiment a llarg termini. L’experiència dels últims anys ha posat de
manifest que els inversors institucionals i els gestors d’actius no se solen implicar en les
societats en les quals tenen accions, i s’ha evidenciat que, sovint, els mercats de capitals
exerceixen pressió sobre les societats perquè obtinguin resultats a curt termini, fet que pot
conduir, entre altres conseqüències, a un nivell d’inversió que disti de ser òptim, per
exemple en aspectes com els relacionats amb la recerca i el desenvolupament, en
detriment del rendiment financer i no financer a llarg termini tant de les societats com dels
inversors. Aquesta Directiva també considera que, a vegades, els inversors institucionals i
els gestors d’actius no són transparents ni sobre les seves estratègies d’inversió i polítiques
d’implicació, ni sobre la seva aplicació. La publicació d’aquesta informació podria tenir un
efecte positiu en la conscienciació dels inversors, permetre als beneficiaris finals optimitzar
les seves decisions d’inversió, facilitar el diàleg entre les societats i els seus accionistes,
fomentar la implicació d’aquests i millorar-ne la rendició de comptes als interessats i a la
societat civil en general.
De conformitat amb el que estableixen els articles 3 octies i 3 nonies del capítol I ter
d’aquesta Directiva, els estats membres han de garantir que els inversors institucionals
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desenvolupin i posin en coneixement del públic una política d’implicació i que revelin
públicament la manera com els elements principals de la seva estratègia d’inversió són
coherents amb el perfil i la durada dels seus passius, en particular els seus passius a llarg
termini, i la manera com contribueixen al rendiment a mitjà i llarg termini dels seus actius.
Tenint en compte el que estableixen els apartats 1 i 6 de l’article 1 de la Directiva
2007/36/CE, en la redacció que en fa la Directiva (UE) 2017/828, de 17 de maig, l’àmbit
objectiu se circumscriu a la inversió en accions de societats admeses a negociació en un
mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea.
La transposició de rang legal de la Directiva esmentada, quant a assegurances
privades i plans i fons de pensions, es va dur a terme a través del Reial decret llei 3/2020,
de 4 de febrer. Pel que fa a l’àmbit assegurador, es va establir l’obligació, tant per a les
entitats asseguradores autoritzades a operar en el ram de vida com per a les entitats
reasseguradores que cobreixin obligacions d’assegurances de vida, de dissenyar i publicar
una política d’implicació, així com una estratègia d’inversió, i la concreció del seu contingut
es va deixar al desplegament reglamentari. Aquest s’efectua mitjançant l’addició de dos
nous articles, 89 bis i 89 ter, al Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, que
desenvolupen els aspectes relacionats amb la política d’implicació i l’estratègia d’inversió
i els acords amb els gestors d’actius, respectivament.
Les disposicions d’aquest Reial decret s’estableixen sense perjudici d’altres mesures
normatives que s’adoptin per a la transposició de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, en allò que aquesta afecti la regulació
general de les societats de capital i l’específica d’altres tipus d’entitats financeres.
IV
El Reial decret també transposa parcialment la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlament
Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2019, per la qual es modifica la Directiva
2009/138/CE sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici
(Solvència II), la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d’instruments financers, i la
Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al
blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, quant al sector assegurador.
En vista de l’augment de les activitats transfrontereres d’assegurança, és necessari,
d’acord amb la Directiva esmentada, millorar l’harmonització de l’aplicació del dret de la
Unió Europea en aquests casos d’activitat transfronterera d’assegurança, especialment en
una fase primerenca. Amb aquesta finalitat, es reforcen l’intercanvi d’informació i la
cooperació entre la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, com a autoritat
nacional competent en matèria de supervisió d’assegurances, i l’Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació.
En particular, es preveuen els requisits de notificació per als casos en què l’activitat
transfronterera d’assegurances sigui significativa o quan es produeixi una situació de crisi,
així com les condicions per a la creació de plataformes de cooperació entre supervisors.
Aquestes plataformes constitueixen una eina efectiva per aconseguir una millor cooperació
entre les autoritats de supervisió i, en conseqüència, per reforçar la protecció dels
assegurats.
V
En un altre ordre de coses, amb data 17 de juny de 2016 el Consell de Ministres va
aprovar l’Acord pel qual es donava contestació al requeriment formulat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’empara de l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb la redacció feta de
la lletra b) de la disposició final novena del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre.
Contra aquest Acord es va interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Suprem, que va confirmar l’Acord en la seva Sentència de 30 de novembre de 2017.
L’Acord estableix que, una vegada analitzats els preceptes objecte del requeriment, és
procedent estimar-lo parcialment, en el sentit de considerar que alguns articles del Reial
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decret esmentat, en la mesura en què regulen, principalment, procediments d’intervenció
pública per raó de control d’entitats asseguradores i reasseguradores, s’han d’entendre
dictats a l’empara de les competències que l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució
espanyola atribueix a l’Estat per establir, respectivament, les bases de l’ordenació de les
assegurances i les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica,
i no del 149.1.6a, que atribueix a l’Estat competència exclusiva sobre legislació mercantil.
A fi d’adequar la qualificació competencial que conté la disposició final novena del
Reial decret 1006/2015, de 20 de novembre, al que recull l’Acord del Consell de Ministres
esmentat, es procedeix a modificar-la en el sentit indicat.
En tot cas, de conformitat amb les consideracions efectuades pel Tribunal Suprem a la
Sentència esmentada, queda emparada l’opció que determinats preceptes del capítol V
del títol III continuïn tenint encaix a l’article 149.1.6a de la Constitució.
VI
Finalment, es modifica a través de la disposició final primera d’aquest Reial decret el
Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances
agràries combinades, aprovat pel Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre, per donar
compliment a una recomanació del Tribunal de Comptes, i s’hi estableix que en el Consell
d’Administració de l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances
Agràries Combinades, SA (Agroassegurança, SA), hi tenen participació de ple dret vocals
designats a proposta del Consorci de Compensació d’Assegurances. A conseqüència
d’això, es procedeix així mateix a ajustar l’article d’aquesta mateixa norma que regula les
funcions del Consorci amb la finalitat que passi a recollir aquesta participació.
VII
Aquest Reial decret conté un article únic, una disposició addicional, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.
L’article únic, que consta de 20 apartats, modifica el Reial decret 1060/2015, de 20 de
novembre, pel que fa a l’adaptació dels actes inscriptibles en els registres administratius,
així com en diferents aspectes prudencials de les taules biomètriques. Així mateix, recull
les transposicions parcials de Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 de maig de 2017, i de la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de desembre de 2019, quant al sector assegurador. Finalment, dona
compliment a l’Acord del Consell de Ministres amb data 17 de juny de 2016, pel qual es
donava contestació al requeriment formulat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en
relació amb el títol competencial.
La disposició addicional única inclou una habilitació per tal que, mitjançant una ordre
de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, es creï una
comissió tècnica d’anàlisi de les hipòtesis en què es basa l’elaboració de taules
biomètriques, que serveixi per a la monitorització del contrast entre les taules publicades i
l’evolució real de la mortalitat, la supervivència, la invalidesa i la morbiditat.
La disposició transitòria primera regula el règim transitori voluntari per a la valoració de
les provisions tècniques comptables derivada de l’aplicació de les noves taules
biomètriques publicades per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, i la
disposició transitòria segona regula el termini d’adaptació per al compliment de les
obligacions introduïdes en els articles 89 bis i 89 ter del Reial decret 1060/2015, de 20 de
novembre.
Respecte a les disposicions finals, la disposició final primera modifica el Reglament per
a l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries
combinades, aprovat pel Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre.
La disposició final segona fa una nova redacció de l’article 34 del Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998,
de 20 de novembre.
La disposició final tercera regula els títols competencials.
La disposició final quarta fa referència a la incorporació del dret de la Unió Europea.
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La disposició final cinquena recull l’habilitació per al desplegament normatiu, i la sisena
i última fixa la data d’entrada en vigor.
Aquest Reial decret és coherent amb els principis de bona regulació que estableix
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Atén el principi de necessitat i eficàcia, perquè desplega
normativa per imperatiu legal, a causa de l’obligació de transposar directives europees, o
en el cas de les modificacions en determinats aspectes de les taules biomètriques, per la
seva necessària actualització. Així mateix, aquest Reial decret és l’instrument més adequat
per a la consecució dels objectius esmentats.
El projecte és conforme amb el principi de proporcionalitat, per tal com conté la
regulació imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats; s’ajusta
al principi de seguretat jurídica, ja que es porta a terme amb la intenció de mantenir el marc
normatiu estable, predictible, integrat i clar, i igualment, compleix el principi d’eficiència,
atès que evita càrregues administratives innecessàries o accessòries.
Quant al principi de transparència, s’ha donat compliment al tràmit de consulta pública
prèvia, audiència i informació públiques, incloent-hi l’audiència a les comunitats autònomes.
Durant el procés d’elaboració del projecte s’han consultat, entre d’altres, el Ministeri de
Justícia, el Ministeri de Consum, el Ministeri d’Educació i Formació Professional, el
Ministeri d’Universitats, i l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i s’ha sotmès a
la consideració de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions.
Aquest Reial decret està inclòs en el Pla anual normatiu de 2020.
Les disposicions que conté aquest Reial decret tenen, en general, la consideració
d’ordenació bàsica de la banca i les assegurances i de bases de la planificació general de
l’activitat econòmica, d’acord amb l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució espanyola.
En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Afers
Econòmics i Transformació Digital, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial
i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres a la reunió del dia 20 d’abril de 2021,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació,
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
Es modifica el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i
solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, que queda redactat de la
manera següent:
U.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 20, que queda redactat de la manera següent:
«1. Són actes subjectes a inscripció en el registre administratiu al qual es
refereix l’article 40 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol:
a) L’autorització inicial i l’ampliació de l’autorització.
b) Els relatius a l’establiment de sucursals o a l’exercici de l’activitat en lliure
prestació de serveis que preveuen la Llei esmentada i aquest Reial decret.
c) Els canvis de denominació social.
d) Els canvis de domicili social.
e) L’augment o la reducció del capital social o fons mutual i altres modificacions
estatutàries.
f) Les participacions significatives.
g) La cessió de cartera.
h) La fusió, transformació, cessió global d’actius i passius i escissió.
i) La pertinença a un grup d’entitats asseguradores o reasseguradores.
j) Les agrupacions d’interès econòmic i unions temporals d’empreses,
k) La revocació de l’autorització administrativa i la seva rehabilitació.
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l) L’acord de dissolució, el nomenament i cessament de liquidadors, el domicili
de l’oficina liquidadora i la intervenció en la liquidació.
m) L’extinció i la cancel·lació de l’autorització per operar.
n) Les sancions que, si s’escau, s’hagin imposat, una vegada que siguin
executives, llevat de la d’amonestació privada, amb indicació del tipus i la classe de
la infracció i la identitat de l’infractor.
ñ) Els apoderaments atorgats a les agències de subscripció, així com els rams
o riscos que comprenguin aquests apoderaments.»
Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 21, que queda redactat de la manera següent:
«1. Estan subjectes a inscripció en el registre administratiu a què es refereix
l’article 40 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, els actes següents relatius a les
persones que exerceixen la direcció efectiva de les entitats asseguradores i
reasseguradores:
a) El nomenament.
b) La suspensió, la revocació o el cessament per qualsevol causa.
c) La inhabilitació.
d) Les sancions que, si s’escau, se’ls hagin imposat, una vegada que siguin
executives, llevat de la d’amonestació privada, amb indicació del tipus i la classe de
la infracció i la identitat de l’infractor.
En el registre s’han de consignar el nom i cognoms o la denominació social, el
domicili, la nacionalitat, el sexe, el número del document nacional d’identitat, i si es
tracta d’estrangers, si s’escau, el del permís de residència o passaport.
Quan la direcció efectiva l’exerceixin persones jurídiques, s’hi han d’inscriure les
dades corresponents als seus representants designats.»
Tres.

S’afegeixen tres nous apartats 6, 7 i 8 a l’article 28, amb la redacció següent:

«6. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha de notificar a
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i a l’autoritat supervisora
de l’Estat membre d’acollida la intenció d’autoritzar l’accés a l’activitat asseguradora
o reasseguradora de les entitats espanyoles el programa d’activitats de les quals
reculli que una part d’aquestes activitats es duran a terme mitjançant l’establiment
de sucursals en un altre Estat membre, quan el programa esmentat indiqui que és
probable que aquestes activitats tinguin incidència en el mercat de l’Estat membre
d’acollida.
7. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha d’informar
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i l’autoritat supervisora
de l’Estat membre d’acollida quan detecti un deteriorament de les condicions
financeres o altres riscos emergents en les entitats espanyoles que duguin a terme
una part de les seves activitats mitjançant l’establiment de sucursals en un altre
Estat membre, quan aquestes circumstàncies puguin tenir un impacte transfronterer.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions pot remetre l’assumpte a
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i sol·licitar-ne
l’assistència en cas que hagi estat impossible arribar a una solució bilateral amb
l’autoritat supervisora de l’Estat membre d’acollida.
8. Les notificacions o informacions a què fan referència els dos apartats
anteriors han de ser detallades amb l’objectiu de permetre’n una avaluació
adequada, sense perjudici de les competències de les autoritats de supervisió
implicades.»
Quatre. S’afegeixen tres nous apartats 6, 7 i 8 a l’article 29, amb la redacció següent:
«6. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha de notificar a
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i a l’autoritat supervisora
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de l’Estat membre d’acollida la intenció d’autoritzar l’accés a l’activitat asseguradora
o reasseguradora de les entitats espanyoles el programa d’activitats de les quals
reculli que una part d’aquestes activitats es duran a terme en règim de lliure
prestació de serveis en un altre Estat membre, quan el programa esmentat indiqui
que és probable que aquestes activitats tinguin incidència en el mercat de l’Estat
membre d’acollida.
7. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha d’informar
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i l’autoritat supervisora
de l’Estat membre d’acollida quan detecti un deteriorament de les condicions
financeres o altres riscos emergents en les entitats espanyoles que duguin a terme
una part de les seves activitats en règim de lliure prestació de serveis en un altre
Estat membre, quan aquestes circumstàncies puguin tenir un impacte transfronterer.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions pot remetre l’assumpte a
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i sol·licitar-ne
l’assistència en cas que hagi estat impossible arribar a una solució bilateral amb
l’autoritat supervisora de l’Estat membre d’acollida.
8. Les notificacions o informacions a què fan referència els dos apartats
anteriors han de ser prou detallades com per permetre’n una avaluació adequada i
sense perjudici de les competències de les autoritats de supervisió implicades.»
Cinc.

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 30, amb la redacció següent:

«4. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions pot informar
l’autoritat de supervisió de l’Estat membre d’origen en els supòsits que puguin
ocasionar un detriment en la protecció del consumidor. La Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions pot remetre, així mateix, l’assumpte a l’Autoritat
Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i sol·licitar-ne l’assistència en cas
que no hagi estat possible arribar a una solució bilateral amb l’autoritat supervisora
de l’Estat membre d’origen.
La comunicació ha de ser prou detallada per permetre’n una avaluació
adequada, i s’entén sense perjudici de les competències dels supervisors implicats.»
Sis.

S’introdueix un nou capítol II bis en el títol II, amb la denominació següent:
«CAPÍTOL II BIS
Plataformes col·laboratives»

Set. S’afegeix un nou article 35 bis en el capítol II bis del títol II, amb la redacció
següent:
«Article 35 bis. Plataformes col·laboratives.
1. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions pot sol·licitar, per
si mateixa o conjuntament amb una o diverses autoritats de supervisió d’altres
estats membres, a l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació la
creació i la coordinació d’una plataforma col·laborativa, així com participar en les
creades per l’Autoritat esmentada, per reforçar l’intercanvi d’informació i impulsar la
col·laboració entre les autoritats de supervisió, en cas de possibles efectes negatius
que puguin afectar els prenedors d’assegurances respecte a l’activitat, exercida o
projectada, d’entitats asseguradores o reasseguradores que actuïn en règim de dret
d’establiment o en règim de lliure prestació de serveis quan:
a) Les activitats esmentades siguin rellevants respecte al mercat d’un Estat
membre d’acollida;
b) De conformitat amb els articles 28.7 i 29.7, l’Estat membre d’origen hagi
informat d’una situació de deteriorament de les condicions financeres o altres riscos
emergents; o
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c) En els casos en què l’assumpte s’hagi remès a l’Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació de conformitat amb els articles 28.7 i 29.7.
2. El que estableix l’apartat anterior s’entén sense perjudici de la facultat de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions de crear plataformes
col·laboratives amb autoritats supervisores d’altres estats membres quan així ho
acordin entre si.
3. La creació d’una plataforma col·laborativa d’acord amb el que disposen els
apartats 1 i 2 s’entén sense perjudici de les competències de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions i la resta de supervisors implicats.
4. Sense perjudici del que disposa l’article 35 del Reglament (UE) núm.
1094/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, pel
qual es crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea d’Assegurances
i Pensions de Jubilació), es modifica la Decisió núm. 716/2009/CE i es deroga la
Decisió 2009/79/CE de la Comissió, la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions ha de facilitar, a petició de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions
de Jubilació, tota la informació necessària per permetre el funcionament adequat de
la plataforma col·laborativa.»
Vuit. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 48, que queda redactat de la manera
següent:
«6. Mitjançant una circular de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions s’han de desenvolupar els aspectes quantitatius i qualitatius necessaris
per a l’adequació de les hipòtesis biomètriques aplicades en el càlcul de la millor
estimació, atenent la consecució en tot cas dels fins que estableix l’article 1 de la
Llei 20/2015, de 14 de juliol, de protecció dels drets dels prenedors, els assegurats
i els beneficiaris, així com de promoció de la transparència i l’exercici adequat de
l’activitat asseguradora.»
Nou.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 79, que queda redactat de la manera

«1. A totes les sol·licituds d’autorització d’un model intern, les entitats
asseguradores i reasseguradores han de presentar, com a mínim, la justificació que
el model intern satisfà els requisits que estableixen els articles 83 a 88.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha d’informar l’Autoritat
Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació, d’acord amb l’article 35.1 del
Reglament (UE) núm. 1094/2010, de 24 de novembre, de qualsevol sol·licitud d’ús
d’un model intern, i li pot sol·licitar, individualment o de manera conjunta amb altres
autoritats de supervisió, assistència tècnica respecte a aquesta sol·licitud, en virtut
de l’article 8.1.b) del Reglament esmentat.»
Deu. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 81 amb la redacció següent:
«4. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha d’informar
l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació, d’acord amb l’article
35.1 del Reglament (UE) núm. 1094/2010, de 24 de novembre, de qualsevol
sol·licitud de modificació d’un model intern, i li pot sol·licitar, individualment o de
manera conjunta amb altres autoritats de supervisió, assistència tècnica respecte a
aquesta sol·licitud, en virtut de l’article 8.1.b) del Reglament esmentat.»
Onze.

S’afegeix un article 89 bis, amb la redacció següent:

«Article 89 bis. Política d’implicació.
1. Les entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida i les
entitats reasseguradores que cobreixin obligacions d’assegurances de vida han de
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desenvolupar, respecte de l’activitat d’assegurança de vida, i posar en coneixement
del públic una política d’implicació que descrigui com s’implica l’entitat com a
accionista en la seva estratègia d’inversió en accions de societats que estiguin
admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat
membre de la Unió Europea.
Aquesta política ha d’indicar com supervisen les societats en què inverteixen pel
que fa, almenys, a l’estratègia, el rendiment financer i no financer i els riscos,
l’estructura del capital, l’impacte social i mediambiental i el govern corporatiu.
Aquesta política també ha de descriure com es relacionen amb les societats en què
inverteixen, com exerceixen, si s’escau, els drets de vot i altres drets associats a les
accions, com cooperen amb altres accionistes, com es comuniquen amb accionistes
significatius i com gestionen conflictes d’interessos reals i potencials en relació amb
la seva implicació.
2. Amb caràcter anual, les entitats esmentades han de publicar informació
sobre com han aplicat la política d’implicació a la qual es refereix l’apartat anterior, i
hi han d’incloure una descripció general del seu comportament en relació amb els
seus drets de vot, una explicació de les votacions més importants en què hagin
participat i, si s’escau, la utilització dels serveis d’assessors de vot.
3. Així mateix, han de publicar, amb caràcter anual, el sentit del seu vot a les
juntes generals de les societats en què tenen les accions esmentades, en cas que
s’hagi exercit. Aquesta publicació pot excloure les votacions que són insubstancials
a causa de l’objecte de la votació o de la proporció de la participació en la societat.
4. La política d’implicació i la informació que esmenten els apartats anteriors
han d’estar disponibles públicament de manera gratuïta al lloc web de l’entitat o al
del seu grup o a través d’altres mitjans que siguin fàcilment accessibles en línia.
Quan la política d’implicació de les entitats, inclòs l’exercici del dret al vot, s’exerceixi
a través d’un gestor d’actius, s’ha d’indicar el lloc en què el gestor ha publicat la
informació relativa a l’exercici del dret al vot.
5. Les entitats que no s’ajustin al que estableixen els apartats anteriors han de
publicar una explicació clara i motivada sobre les raons per les quals han decidit no
complir-ho. Aquesta explicació ha d’estar disponible públicament de manera gratuïta
al lloc web de l’entitat o al del seu grup o a través d’altres mitjans que siguin fàcilment
accessibles en línia.
6. Les entitats han d’adoptar mesures raonables per detectar, impedir,
gestionar i controlar els conflictes d’interès que puguin sorgir en l’àmbit de les
activitats d’implicació a què es refereix aquest article, i, si aquestes no són suficients,
han de publicar informació clara sobre la naturalesa general o l’origen dels conflictes
d’interessos i desenvolupar polítiques i procediments adequats.»
Dotze.

S’afegeix un article 89 ter, amb la redacció següent:

«Article 89 ter. Publicitat relativa a l’estratègia d’inversió i als acords amb els
gestors d’actius.
1. Les entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida i les
entitats reasseguradores que cobreixin obligacions d’assegurances de vida han
d’elaborar per escrit, respecte de l’activitat d’assegurança de vida, una declaració de
l’estratègia d’inversió a llarg termini que contingui informació relativa a com els
elements principals de l’estratègia d’inversió de les entitats en accions de societats
que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi
en un Estat membre de la Unió Europea, són coherents amb el perfil i la durada dels
seus passius, en particular dels seus passius a llarg termini, i la manera com
contribueixen al rendiment a mitjà i llarg termini dels seus actius. Aquesta informació
s’ha de posar en coneixement del públic.
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2. Quan les inversions de les entitats en les accions que esmenta l’apartat
anterior es facin en nom de l’entitat a través d’un gestor d’actius, les entitats han de
publicar la informació següent:
a) La manera com l’acord que s’ha subscrit amb el gestor d’actius l’incentiva a
adaptar la seva estratègia i les seves decisions d’inversió al perfil i la durada dels
passius de l’entitat i, en particular, als passius a llarg termini;
b) Com l’acord subscrit amb el gestor d’actius l’incentiva a adoptar les seves
decisions d’inversió sobre la base d’avaluacions del rendiment financer i no financer
a mitjà i llarg termini de les societats en les quals inverteix i a implicar-s’hi amb
l’objecte de millorar-ne el rendiment a mitjà i llarg termini;
c) La forma com el mètode i l’horitzó temporal de l’avaluació del rendiment del
gestor d’actius i la seva remuneració per aquests serveis són conformes al perfil i la
durada dels passius de l’entitat, en particular els passius a llarg termini, i tenen en
compte el rendiment absolut a llarg termini;
d) Com es controlen els costos de rotació de la cartera en què ha incorregut el
gestor d’actius i la manera com es defineix i es controla la rotació o l’interval de
rotació d’una cartera específica;
e) La durada de l’acord amb el gestor d’actius.
Quan l’acord amb el gestor d’actius no contingui un o diversos dels elements
anteriors, s’ha de justificar mitjançant una explicació clara i motivada.
La informació pública a què es refereix aquest apartat ha d’incloure, si s’escau, els
elements corresponents a l’estratègia d’inversió de l’entitat asseguradora o
reasseguradora relativa a la inversió en accions o participacions d’institucions d’inversió
col·lectiva o entitats de capital de risc o altres entitats d’inversió col·lectiva de tipus
tancat que, al seu torn, inverteixin en les accions a les quals es refereix l’apartat anterior,
o una explicació clara i motivada de per què no s’inclou aquesta informació.
3. La informació que preveuen els apartats anteriors s’ha d’actualitzar
anualment, llevat que no s’hagi produït cap canvi significatiu.
4. La informació que regula aquest article ha d’estar disponible públicament de
manera gratuïta al lloc web de l’entitat o al del seu grup, o a través d’altres mitjans
que siguin fàcilment accessibles en línia, o a l’informe sobre la situació financera i
de solvència.»
Tretze.

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 118, amb la redacció següent:

«4. Mitjançant una circular de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions s’han de desenvolupar els aspectes quantitatius i qualitatius necessaris
per a l’adequació de les hipòtesis biomètriques aplicades en el càlcul de les tarifes
de primes, atenent la consecució en tot cas dels fins de l’article 1 de la Llei 20/2015,
de 14 de juliol, de protegir els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris,
així com de promoure la transparència i l’exercici adequat de l’activitat
asseguradora.»
Catorze. Es modifica el paràgraf 3 de l’article 124.5, que queda redactat de la manera
següent:
«Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació Digital s’ha de regular el mecanisme de càlcul d’aquesta rendibilitat
esperada, considerant almenys els factors del període afectat per la garantia, les
taules biomètriques, el pagament de primes futures o la possible existència de
participació en beneficis.»
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Es modifica l’article 133, que queda redactat de la manera següent:

«Article 133.

Taules de mortalitat, de supervivència, d’invalidesa i de morbiditat.

1. Les taules de mortalitat, de supervivència, d’invalidesa i de morbiditat han
de complir els requisits següents:
a) Estar basades en l’experiència espanyola o estrangera, sempre que
s’evidenciï la bondat de l’ajust a la població assegurable a la qual s’aplica, i
ajustades a tractaments estadisticoactuarials generalment acceptats.
b) La mortalitat, la supervivència, la invalidesa i la morbiditat que s’hi
reflecteixin han d’estar dins dels intervals de confiança generalment admesos per a
l’experiència espanyola. Les probabilitats que continguin han de tenir en compte els
factors que, sobre la base de dades actuarials i estadístiques pertinents i fiables, es
considerin determinants de l’avaluació del risc.
c) Han d’incloure els recàrrecs necessaris per reflectir la compensació per la
incertesa derivada de riscos biomètrics que pugui afectar l’import o el moment dels
fluxos futurs considerats en el càlcul de la provisió tècnica, i per a això s’ha de
considerar un nivell de confiança adequat i suficient.
d) L’any central del període d’observació considerat per a l’elaboració de les
taules no pot ser anterior en més de deu anys a la data de càlcul de la provisió.
Mitjançant una resolució, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
pot modificar el nombre d’anys fixat en el cas de taules concretes.
e) Quan s’utilitzin taules basades en l’experiència pròpia del col·lectiu
assegurat, la informació estadística en què es basin ha de complir els requisits
d’homogeneïtat i representativitat del risc, amb la inclusió d’informació suficient
sobre aquest que permeti una inferència estadística i amb indicació de la mida de la
mostra, el seu mètode d’obtenció i el període a què es refereix, el qual s’ha
d’adequar al que preveu el paràgraf d) anterior. Mitjançant una circular de la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions es poden desenvolupar els requisits
actuarials necessaris per garantir que qualsevol component de les taules
d’experiència pròpia es basa en metodologies sòlides i realistes i informació fiable, i
en particular l’estimació dels tants de mortalitat i els recàrrecs per incertesa.
f) A les assegurances de supervivència s’ha d’incorporar l’efecte del tant de
disminució de la mortalitat considerant una evolució desfavorable d’aquesta.
No obstant això, en el càlcul de la provisió d’assegurances de vida es poden
utilitzar taules més prudents que, sense complir algun dels requisits anteriors,
tinguin un marge de seguretat superior al que resulta d’aquests.
2. Almenys en cada exercici comptable s’ha de comparar el comportament real
del col·lectiu assegurat amb el comportament esperat de conformitat amb les taules
utilitzades. Si d’aquesta comparació en resulta una diferència substancial i consistent
en el temps, s’ha d’efectuar el canvi o ajust necessari en les taules a utilitzar a partir
d’aquest moment per esmenar la diferència observada, i s’hi han d’incloure els
recàrrecs per reflectir la compensació per la incertesa derivada de riscos biomètrics
en la mesura necessària per mantenir el nivell de confiança fixat en cada moment.
La provisió matemàtica s’ha de calcular en cada moment tenint en compte la taula
així ajustada. En cas que la provisió matemàtica sigui inferior a l’import que
s’obtindria aplicant les taules utilitzades per al càlcul de la prima, s’ha de prendre
aquest últim com a import per a la valoració de la provisió matemàtica.
3. Mitjançant una circular de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions s’han de desenvolupar els aspectes quantitatius i qualitatius necessaris
per a l’adequació de les hipòtesis biomètriques aplicades en el càlcul de la millor
estimació, atenent la consecució en tot cas dels fins que estableix l’article 1 de la
Llei 20/2015, de 14 de juliol, de protecció dels drets dels prenedors, els assegurats
i els beneficiaris, així com de promoció de la transparència i l’exercici adequat de
l’activitat asseguradora.
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4. Mitjançant una resolució, la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot publicar taules biomètriques amb indicació de la seva admissibilitat
com a hipòtesis biomètriques de referència, així com declarar-ne la no admissibilitat
quan deixin de complir els requisits que exigeixi la normativa vigent.»
Setze. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 184, que queden redactats de la
manera següent:
«1. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, en la seva funció
de supervisor de grup, ha d’informar les altres autoritats de supervisió membres del
col·legi de supervisors afectades i l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de
Jubilació sobre la sol·licitud d’autorització d’un model intern de grup i els ha de
remetre la sol·licitud completa tan aviat com aquesta es presenti.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i les autoritats de
supervisió afectades han de cooperar per adoptar una posició conjunta sobre si és
procedent concedir l’autorització esmentada o no i determinar les condicions, si
s’escau, a les quals aquesta quedi supeditada, en un termini no superior a sis mesos
a comptar de la data en què hagi rebut la sol·licitud completa.
A petició d’una o més autoritats de supervisió afectades, l’Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació pot proporcionar assistència tècnica, de
conformitat amb l’article 8, apartat 1, lletra b), del Reglament (UE) núm. 1094/2010,
a l’autoritat o autoritats de supervisió que van sol·licitar aquesta assistència respecte
a la decisió sobre la sol·licitud.
Si, en el termini de sis mesos a què es refereix el paràgraf segon, qualsevol de
les autoritats de supervisió afectades remet l’assumpte a l’Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Jubilació, de conformitat amb l’article 19 del
Reglament (UE) núm. 1094/2010, la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics
i Transformació Digital ha d’ajornar la seva decisió i esperar qualsevol decisió que
pugui prendre l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació de
conformitat amb l’article 19, apartat 3, del Reglament esmentat, i l’ha de prendre de
conformitat amb la decisió de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de
Jubilació. Aquesta decisió es considera definitiva i ha de ser aplicada per la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions i per la resta de les autoritats de
supervisió afectades.
L’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació ha d’adoptar la seva
decisió en el termini d’un mes.
No obstant això, si l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació
no adopta una decisió de conformitat amb el que disposen l’article 19.3, 41.2, 41.3 i
44.1.3r paràgraf del Reglament (UE) núm. 1094/2010, de 24 de novembre, la
persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha d’adoptar
la decisió final. Aquesta decisió es considera definitiva i s’ha d’aplicar per les
autoritats de supervisió afectades.
L’assumpte no s’ha de remetre a l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions
de Jubilació una vegada finalitzat el període de sis mesos o una vegada que s’hagi
arribat a una decisió conjunta.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, com a supervisor de
grup, ha de proporcionar al sol·licitant un document en el qual s’exposin els motius
de la decisió adoptada, ja sigui sobre la base de la posició conjunta o bé derivada
de la participació de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació, de
conformitat amb l’article 19 del Reglament (UE) núm. 1094/2010.
2. En absència d’una posició conjunta de les autoritats de supervisió afectades
en un termini de sis mesos a partir de la data en què la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions hagi rebut la sol·licitud completa, el titular del
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha de resoldre sobre la sol·licitud,
tenint en compte les possibles observacions o reserves manifestades per les altres
autoritats de supervisió afectades durant el termini de sis mesos.
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La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha de comunicar al
sol·licitant i a les altres autoritats de supervisió afectades la decisió adoptada
plenament motivada. Aquesta decisió es considera definitiva i s’ha d’aplicar per les
autoritats de supervisió afectades.»
Disset. Es modifica el paràgraf quart de l’article 198.3, que queda redactat de la
manera següent:
«No obstant això, si l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació
no adopta una decisió en la forma que preveuen els paràgrafs 2 i 3 de conformitat
amb el que disposa l’article 19.3 del Reglament (UE) núm. 1094/2010, de 24 de
novembre, la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
ha d’adoptar la decisió final. Aquesta decisió es considera definitiva i s’ha d’aplicar
per les autoritats de supervisió afectades.»
Divuit. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena,
que queda redactat de la manera següent:
«1. En el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i
reassegurances, i en relació amb els mediadors d’assegurances, mediadors
d’assegurances complementàries, llevat dels que compleixin les condicions per ser
objecte d’exempció, i corredors de reassegurances, s’hi han d’inscriure el nom i
cognoms o la denominació social, la condició de mediador d’assegurances o
d’assegurances complementàries, i, si s’escau, el sexe, la nacionalitat, el número de
document nacional d’identitat o d’identificació fiscal o passaport o document
equivalent en el cas d’estrangers, el domicili de la seu professional o social, l’àmbit
d’actuació, el número d’inscripció, així com les modificacions dels estatuts que pel
seu objecte hagin de constar en el Registre administratiu, la menció al domini o a
l’adreça d’internet, les participacions significatives, les agrupacions d’interès
econòmic i les unions temporals d’empreses, la cancel·lació de la inscripció i la
inhabilitació per a l’exercici de l’activitat de distribució, així com les sancions, una
vegada que siguin executives, que s’hagin imposat, excepte la d’amonestació
privada, amb indicació del tipus i la classe de la infracció i la identitat de l’infractor.
També s’hi han d’inscriure els actes relatius a l’exercici de l’activitat en règim de dret
d’establiment o en lliure prestació de serveis en cadascun dels estats membres de
la Unió Europea.»
Dinou.

S’afegeix una nova disposició addicional divuitena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional divuitena. Tractament de l’actualització de les taules
biomètriques publicades mitjançant una resolució de la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions en la valoració de la provisió comptable de
l’assegurança de decessos.
En les assegurances de decessos, per al plantejament actuarial de l’operació en
la valoració de la provisió de decessos a efectes comptables, s’ha de diferenciar
entre:
1. Les pòlisses acollides a la disposició transitòria onzena del Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret
2486/1998, de 20 de novembre, respecte de les quals és procedent l’aplicació de les
«taules PASEM2020 Decessos 1r ordre». No obstant això, en els casos en què
s’estiguin utilitzant taules d’experiència pròpia que incloguin els recàrrecs
corresponents al primer ordre i que compleixin els requisits actuarials vigents en
cada moment, es poden continuar aplicant aquestes taules d’experiència pròpia per
a les pòlisses a les quals es refereix la disposició transitòria esmentada.
Si de l’aplicació del que estableix l’apartat anterior en resulta un import inferior
de provisió al que s’obtindria si s’apliquessin les hipòtesis biomètriques que
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s’estaven considerant fins al 31 de desembre de 2019, la diferència entre tots dos
imports s’ha d’utilitzar per reduir tant com es pugui el termini de durada del pla
transitori i sistemàtic de la disposició transitòria esmentada. Per tant, no és
admissible la reducció de l’import de les dotacions anuals destinades a complir la
disposició transitòria esmentada.
2. Les pòlisses les bases tècniques i provisions de les quals compleixen el que
disposen els articles 120 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, i 46 del
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial
decret 2486/1998, de 20 de novembre, respecte de les quals és procedent l’aplicació
de les «taules PASEM2020 Decessos 1r ordre», únicament en els casos en què
aquestes taules siguin les utilitzades per al càlcul de les tarifes de prima, de
conformitat amb l’article 34.2 del Reglament esmentat, o bé quan siguin més
prudents que les utilitzades per al càlcul de les tarifes de primes.
3. La resta de pòlisses, respecte de les quals és procedent l’aplicació de les
hipòtesis biomètriques derivades de les taules utilitzades per a aquestes a 31 de
desembre de 2019, en la mesura en què se’n constati la suficiència respecte al
comportament real del col·lectiu assegurat, i sempre que les pòlisses compleixin tots
aquests requisits:
a) Siguin anteriors al 31 de desembre de 2020.
b) Siguin pòlisses respecte de les quals no s’utilitzin les «taules PASEM2020
Decessos» per al càlcul de les tarifes de prima.
c) Les seves bases tècniques i provisions comptables siguin conformes al que
disposen els articles 120 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, i 46 del
Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial
decret 2486/1998, de 20 de novembre.»
Vint. Es modifica la disposició final novena, que queda redactada de la manera
següent:
«De conformitat amb el que estableix la disposició final catorzena de la Llei
20/2015, de 14 de juliol, les disposicions que conté aquest Reial decret es dicten a
l’empara de l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat les
competències per establir les bases de l’ordenació de les assegurances i les bases
i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, respectivament.
Se n’exceptuen:
a) Els articles 3, 19 a 24, 40, 166, 167 i la disposició addicional vuitena, que no
tenen caràcter bàsic.
b) Els articles següents, que es dicten a l’empara de l’article 149.1.6a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació
mercantil: els que contenen el capítol II, el capítol IV i el capítol V del títol III (excepte
l’article 100, apartats 1, 2, 3, 5 i 7; l’article 101, apartats 1, 2, 3 i 5; l’article 102;
l’article 103, apartat 2; l’article 104, apartat 2; l’article 105, apartats 1, 3, 4, 6 i 7;
l’article 107, apartats 1, 2, 3 i 5 i el paràgraf segon de l’apartat 4; l’article 108,
apartats 1, 2 i 3 i el paràgraf segon de l’apartat 4; l’article 110, apartats 1, 2, 3, 5 i 7;
l’article 111; l’article 113, el segon paràgraf de l’apartat 2; l’article 114, apartats 1, 2,
3, 4, 5, 8 i 9 i el paràgraf segon de l’apartat 6; l’article 115); els articles 122 a 126;
l’article 127, apartats 1 a 3; l’article 219; l’article 222 i els articles 225 i 226.»
Disposició addicional única. Comissió tècnica d’anàlisi de les hipòtesis en què es basa
l’elaboració de taules biomètriques.
1. La persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a
proposta de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, ha de crear per ordre
ministerial, segons el que disposa l’article 22.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest
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Reial decret, una comissió de treball que, amb el nom de Comissió tècnica d’anàlisi de les
hipòtesis en què es basa l’elaboració de les taules biomètriques, analitzi de manera
continuada en el temps l’adequació de les taules biomètriques publicades per la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions respecte a l’evolució real de les taxes de
mortalitat, supervivència, invalidesa i morbiditat.
2. Aquesta Comissió tècnica, que ha de dependre i estar sota la presidència del
director general d’Assegurances i Fons de Pensions, ha de tenir la composició i el nombre
de membres que determini la seva ordre de creació. En tot cas, hi han de participar
personal de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, l’Institut d’Actuaris
Espanyols, les associacions més representatives del sector d’entitats asseguradores i
reasseguradores i del sector d’entitats gestores de fons de pensions, i, si així es considera,
altres persones de l’àmbit universitari o professional afí a aquelles mateixes matèries.
3. La Comissió tècnica que preveu aquest article ha d’elevar al director general
d’Assegurances i Fons de Pensions les seves opinions i propostes en relació amb els
diferents aspectes que afecten l’elaboració i l’aplicació de les taules biomètriques que
indica l’apartat 1 i l’eventual necessitat futura de procedir a la seva actualització.
Disposició transitòria primera. Règim transitori voluntari per a la valoració de les
provisions tècniques comptables derivada de l’aplicació de les noves taules
biomètriques publicades per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
1. En els termes que indica aquesta disposició, les entitats asseguradores i
reasseguradores poden aplicar gradualment els canvis en les hipòtesis biomètriques
derivats de les primeres taules de supervivència que, mitjançant una resolució de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, es declarin ajustades a les
modificacions que introdueix aquest Reial decret.
2. El període transitori d’aplicació gradual ha de finalitzar, com a màxim, al tancament
de l’exercici 2024 i s’ha d’ajustar a les normes següents:
a) Es consideren acollides a aquesta disposició transitòria les entitats que estiguin
aplicant, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’adaptació en el temps que regula
l’apartat quart punt 2, paràgraf a).2n, de la Resolució de 17 de desembre de 2020 de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, relativa a les taules de mortalitat i
supervivència a utilitzar per les entitats asseguradores i reasseguradores, i per la qual
s’aprova la guia tècnica relativa als criteris de supervisió en relació amb les taules
biomètriques, i sobre determinades recomanacions per fomentar l’elaboració
d’estadístiques biomètriques sectorials.
b) Les entitats no incloses en el paràgraf a) anterior es poden acollir a aquesta
disposició transitòria dins del termini disposat legalment per a la formulació dels seus
comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, i ho han de comunicar a la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions en els models creats a l’efecte dins de la
documentació estadisticocomptable a enviar durant l’exercici 2021. Les entitats no
acollides a aquesta disposició transitòria durant el termini esmentat no s’hi poden acollir
amb posterioritat.
c) El procés transitori afecta únicament la provisió comptable de les obligacions
d’assegurança existents a 31 de desembre de 2020 i, sense perjudici del que estableix
l’apartat 3, exclusivament a les taules biomètriques que s’hagin publicat arran de la Resolució
de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions que indica l’apartat 1.
d) Al tancament de l’exercici 2021, després de les dotacions efectuades en l’exercici
2020, exclusivament per les entitats que assenyala el paràgraf a) anterior, i en l’exercici
2021, els comptes anuals han de recollir, almenys, la quarta part de la diferència entre la
provisió matemàtica calculada amb les hipòtesis biomètriques utilitzades al tancament de
2019 i la provisió matemàtica calculada amb les taules publicades per la Resolució de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions que esmenta l’apartat 1. A aquests
efectes es consideren únicament les obligacions per assegurança i per reassegurança
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vigents a 31 de desembre de 2020 que es mantinguin en vigor al tancament de l’exercici
2021.
e) Al tancament de l’exercici 2022 els comptes anuals han de recollir almenys la
meitat de la diferència entre la provisió matemàtica calculada amb les hipòtesis
biomètriques utilitzades al tancament de 2019 i la provisió matemàtica calculada amb les
taules publicades per la Resolució de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions que esmenta l’apartat 1. A aquests efectes es consideren únicament les
obligacions per assegurança i per reassegurança vigents a 31 de desembre de 2020 que
es mantinguin en vigor al tancament de l’exercici 2022.
f) Al tancament de l’exercici 2023 els comptes anuals han de recollir almenys les tres
quartes parts de la diferència entre la provisió matemàtica calculada amb les hipòtesis
biomètriques utilitzades al tancament de 2019 i la provisió matemàtica calculada amb les
taules publicades per la Resolució de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions que esmenta l’apartat 1. A aquests efectes es consideren únicament les
obligacions per assegurança i per reassegurança vigents a 31 de desembre de 2020 que
es mantinguin en vigor al tancament de l’exercici 2023.
g) Els comptes anuals dels exercicis corresponents al període transitori que regula
aquesta disposició han d’informar de manera clara, accessible i completa sobre les
dotacions addicionals a les provisions tècniques estimades fins a la conclusió del procés
transitori, les fonts de finançament previstes per a aquestes dotacions, la situació
patrimonial al tancament de l’exercici al qual es refereixin els comptes anuals sense
considerar el procés transitori, i la situació prevista al terme del procés esmentat.
h) Les entitats no poden efectuar cap distribució de resultats durant el període
transitori si la situació patrimonial al final d’aquest, avaluada amb el patrimoni net
comptable actual, situa l’entitat en una causa de dissolució de conformitat amb l’article
172.5 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol.
3. El règim d’aplicació progressiva de les noves hipòtesis biomètriques que preveuen
els apartats 1 i 2 és igualment aplicable quan les entitats asseguradores i reasseguradores
utilitzin taules d’experiència pròpia. En aquest cas s’han de complir, a més, els requisits
actuarials que es fixin mitjançant la circular de la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions a la qual es refereix l’article 34.1.e) del Reglament d’ordenació i supervisió de
les assegurances privades aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre.
Disposició transitòria segona. Termini d’adaptació per al compliment de les obligacions
introduïdes en els articles 89 bis i 89 ter del Reial decret 1060/2015, de 20 de
novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i
reasseguradores.
S’estableix un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret per
a l’adaptació a les noves obligacions que s’introdueixen en els articles 89 bis i 89 ter del
Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre.
La primera publicació de la informació anual que preveu l’article 89 bis del Reial decret
1060/2015, de 20 de novembre, és la referida a l’exercici 2020.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978, de
28 de desembre, sobre assegurances agràries combinades, aprovat pel Reial decret
2329/1979, de 14 de setembre.
El Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre
assegurances agràries combinades, aprovat pel Reial decret 2329/1979, de 14 de
setembre, queda modificat de la manera següent:
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Els apartats 1 i 2 de l’article 41 queden redactats de la manera següent:
«1. Les entitats asseguradores que vulguin practicar aquesta assegurança han
de participar en la cobertura de tots els riscos, s’han d’agrupar a l’efecte en qualsevol
de les formes que permet l’ordenament jurídic, i l’assegurança esmentada no es pot
practicar fora de l’Agrupació. Aquesta Agrupació ha de tenir personalitat jurídica
pròpia.
L’Agrupació no té la condició d’entitat asseguradora, si bé els seus estatuts i
reglament els ha d’autoritzar el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
2. En el consell d’administració de l’Agrupació hi tenen participació de ple dret
vocals designats a proposta del Consorci de Compensació d’Assegurances.»

Dos.

S’afegeix una lletra e) a l’article 45 amb la redacció següent:

«e) Proposar la designació de vocals en el consell d’administració, d’acord
amb el que estableix l’article 41.2.»
Disposició final segona. Modificació del Reglament d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre.
Es modifica l’article 34 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 34.

Taules de mortalitat, de supervivència, d’invalidesa i de morbiditat.

1. Les taules de mortalitat, de supervivència, d’invalidesa i de morbiditat han
de complir els requisits següents:
a) Estar basades en l’experiència espanyola o estrangera, sempre que
s’evidenciï la bondat de l’ajust a la població assegurable a la qual s’aplica, i
ajustades a tractaments estadisticoactuarials generalment acceptats.
b) La mortalitat, la supervivència, la invalidesa i la morbiditat reflectides han
d’estar dins dels intervals de confiança generalment admesos per a l’experiència
espanyola. Les probabilitats que continguin han de tenir en compte els factors que,
sobre la base de dades actuarials i estadístiques pertinents i fiables, es considerin
determinants de l’avaluació del risc.
c) Han d’incloure els recàrrecs necessaris per reflectir la compensació per la
incertesa derivada de riscos biomètrics que pugui afectar l’import o el moment dels
fluxos futurs considerats en el càlcul de la provisió tècnica, i per a això s’ha de
considerar un nivell de confiança adequat i suficient.
d) L’any central del període d’observació considerat per a l’elaboració de les
taules no pot ser anterior en més de deu anys a la data de càlcul de la provisió.
Mitjançant una resolució, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
pot modificar el nombre d’anys fixat en el cas de taules concretes.
e) Quan s’utilitzin taules basades en l’experiència pròpia del col·lectiu
assegurat, la informació estadística en què es basin ha de complir els requisits
d’homogeneïtat i representativitat del risc, amb la inclusió d’informació suficient
sobre aquest que permeti una inferència estadística i amb indicació de la mida de la
mostra, el seu mètode d’obtenció i el període a què es refereix, el qual s’ha
d’adequar al que preveu el paràgraf d) anterior. Mitjançant una circular de la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions es poden desenvolupar els requisits
actuarials necessaris per garantir que qualsevol component de les taules
d’experiència pròpia es basa en metodologies sòlides i realistes i informació fiable i,
en particular, l’estimació dels tants de mortalitat i els recàrrecs per incertesa.
f) A les assegurances de supervivència s’ha d’incorporar l’efecte del tant de
disminució de la mortalitat considerant una evolució desfavorable d’aquesta.
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No obstant això, en el càlcul de la provisió es poden utilitzar taules més prudents
que, sense complir algun dels requisits anteriors, tinguin un marge de seguretat
superior al que resulta d’aquests.
2. Almenys en cada exercici comptable s’ha de comparar el comportament real
del col·lectiu assegurat amb el comportament esperat de conformitat amb les taules
utilitzades. Si d’aquesta comparació en resulta una diferència substancial i consistent
en el temps, s’ha d’efectuar el canvi o ajust necessari en les taules a utilitzar a partir
d’aquest moment per esmenar la diferència observada, i s’hi han d’incloure els
recàrrecs per reflectir la compensació per la incertesa derivada de riscos biomètrics
en la mesura necessària per mantenir el nivell de confiança fixat en cada moment.
La provisió matemàtica s’ha de calcular en cada moment tenint en compte la taula
així ajustada. En cas que la provisió matemàtica sigui inferior a l’import que
s’obtindria aplicant les taules utilitzades per al càlcul de la prima, s’ha de prendre
aquest últim com a import per a la valoració de la provisió matemàtica.
3. Mitjançant una circular de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions s’han de desenvolupar els aspectes quantitatius i qualitatius necessaris
per a l’adequació de les hipòtesis biomètriques aplicades en el càlcul de les
provisions tècniques comptables, inclòs el nivell de confiança per reflectir la
incertesa, per a la consecució en tot cas dels fins de l’article 1 de la Llei 20/2015, de
14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i
reasseguradores, de protegir els drets dels prenedors, els assegurats i els
beneficiaris, així com de promoure la transparència i l’exercici adequat de l’activitat
asseguradora.
4. Mitjançant una resolució, la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot publicar taules biomètriques amb indicació de la seva admissibilitat
com a hipòtesis biomètriques de referència, així com declarar-ne la no admissibilitat
quan deixin de complir els requisits que exigeixi la normativa vigent.»
Disposició final tercera.

Títols competencials.

Les disposicions que conté aquest Reial decret tenen la consideració d’ordenació
bàsica de la banca i les assegurances i de bases de la planificació general de l’activitat
econòmica, d’acord amb l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució espanyola. Se
n’exceptuen:
a) Els apartats u, dos i divuit de l’article únic, que no tenen caràcter bàsic.
b) Els apartats vuit, nou, deu, onze, dotze i catorze de l’article únic, que es dicten a
l’empara de l’article 149.1.6a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva en matèria de legislació mercantil.
Disposició final quarta.

Incorporació del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’efectua la transposició parcial al dret espanyol de la
Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per
la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg
termini dels accionistes, en allò que afecta les entitats asseguradores autoritzades per
operar en el ram de vida, i les entitats reasseguradores que cobreixin obligacions
d’assegurances de vida. Així mateix, s’efectua la transposició parcial de la Directiva (UE)
2019/2177 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2019, per la qual
es modifica la Directiva 2009/138/CE sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de
reassegurança i el seu exercici (Solvència II), la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats
d’instruments financers, i la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de la utilització
del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, quant al
sector assegurador.
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Disposició final cinquena.
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Habilitació per al desplegament normatiu.

S’habilita la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a
proposta de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, i amb l’informe previ
de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions, per efectuar el desplegament
normatiu de les disposicions que conté aquest Reial decret.
Disposició final sisena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 20 d’abril de 2021.
FELIPE R.
La vicepresidenta segona del Govern
i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA

https://www.boe.es
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