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Adaptació a la Normativa Comunitària de la Legislació
d’Assegurances Privades.
Les modificacions introduïdes en la Llei 30/1995, de 8
de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, en matèria de mesures de sanejament i
liquidació d’entitats asseguradores, per la Llei 34/2003,
de 4 de novembre, de Modificació i Adaptació a la Normativa Comunitària de la Legislació d’Assegurances Privades, seran aplicables a les mesures i als procediments
adoptats o incoats amb posterioritat al 6 de novembre
de 2003.
Les mesures de sanejament i els procediments de
liquidació d’entitats asseguradores, adoptats o incoats,
respectivament, amb anterioritat a la dita data es regiran
per les disposicions que els siguen aplicables en el
moment de la seua adopció o incoació.
Disposició transitòria segona. Adaptació de les entitats
asseguradores a les noves exigències de fons de
garantia introduïdes per la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de Modificació i Adaptació a la Normativa
Comunitària de la Legislació d’Assegurances Privades.
El 31 de desembre de 2006, les entitats asseguradores
hauran d’haver-se adaptat a les noves exigències de fons
de garantia previstes en l’article 18 d’esta llei. L’adaptació
s’efectuarà linealment o per mitjà d’un altre criteri sistemàtic acordat per l’entitat amb caràcter irreversible,
comunicat a la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions en el termini d’un any des de l’1 de gener de
2004.
Les entitats que prevegen que no podran aconseguir
les noves exigències de solvència en la data indicada hauran de presentar, abans de la dita data, per a la seua aprovació per la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions, d’acord amb el que disposa l’article 39 d’esta
llei, un pla en què es determinen les mesures que adoptaran, amb indicació de les condicions i el termini, que no
podrà ser superior a dos anys, per a aconseguir, en tot
cas, les noves exigències de solvència.
Les mutualitats de previsió social que no operen per
rams d’assegurances disposaran d’un termini màxim de
10 anys des de l’1 de gener de 2004 per a aconseguir
l’import de garanties financeres derivades del que establix l’apartat 2 de l’article 67. A este efecte, s’haurà de
presentar un pla d’adaptació en el termini d’un any des de
l’1 de gener de 2004 per a establir les mesures que adoptaran, que determinaran els imports que es constituïsquen en cada exercici i les fonts de finançament per a
cobrir les diferències que resulten de les noves exigències, de forma lineal o per mitjà d’un altre criteri sistemàtic acordat per l’entitat.
Disposició transitòria tercera. Adequació temporal de
les referències a l’article 10 de Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària.
La referència que l’article 36 d’esta llei efectua a
l’article 10 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, s’entendrà realitzada, fins al 31 de desembre de 2004, a l’article que corresponga del text refós de la
Llei General Pressupostària, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.
Disposició final primera. Bases de l’ordenació
d’assegurances i competències exclusives de l’Estat.
1. A l’efecte del que disposen els articles 149.1.11a i
13a de la Constitució, les disposicions contingudes en
esta llei i en les seues disposicions reglamentàries de desplegament que siguen complement indispensable d’esta
per a garantir els objectius d’ordenació i completar la
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regulació bàsica per esta definida tenen la consideració
de bases de l’ordenació de les assegurances, excepte els
següents articles o apartats:
a) Els paràgrafs a) i d) de l’article 23.1 i l’apartat 2
d’este article; l’article 24; els apartats 5 i 7 de l’article 25;
l’apartat 4 de l’article 27; el paràgraf a) de l’apartat 2, els
paràgrafs b) i e) de l’apartat 3 i l’apartat 4 de l’article 28;
els apartats 1 i 3 de l’article 29; els articles 31 a 37; l’article
58; l’article 61; els apartats 2 i 3 de l’article 62; el paràgraf
j) de l’apartat 3 de l’article 64; l’article 72.4, 5, 6 i 7; l’article
73, i l’article 74, que no tindran el caràcter de bàsics.
b) Les disposicions que l’apartat 2 declara de competència exclusiva de l’Estat.
2. Són competència exclusiva de l’Estat:
a) D’acord amb l’article 149.1.6a de la Constitució, les
matèries regulades en l’article 30.
b) D’acord amb l’article 149.1.8a de la Constitució, les
matèries regulades en l’article 29.2 i en l’article 80.4 i 5.
Disposició final segona. Potestat reglamentària.
Correspon al Govern, a proposta del ministre
d’Economia i Hisenda, i amb audiència prèvia de la Junta
Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions, desplegar
esta llei en les matèries que s’atribuïxen expressament a
la potestat reglamentària, així com, en general, en totes
aquelles susceptibles de desplegament reglamentari en
què siga necessari per a la seua correcta execució, per
mitjà de l’aprovació del seu reglament i les modificacions
ulteriors d’este que siguen necessàries.
Correspon al ministre d’Economia i Hisenda, amb
audiència prèvia de la Junta Consultiva d’Assegurances i
Fons de Pensions, desenvolupar esta llei en les matèries
que específicament atribuïx a la potestat reglamentària
d’este ministre i, així mateix, desenvolupar el seu reglament en allò que siga necessari i així es preveja en este.
El desplegament reglamentari dels preceptes relatius
a les mutualitats de previsió social serà efectuat pel
Govern per mitjà d’un reglament específic per a les dites
mutualitats.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18910

REIAL DECRET LEGISLATIU 7/2004, de 29
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut Legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances. («BOE» 267, de 5-11-2004.)

La disposició final primera de la Llei 34/2003, de 4 de
novembre, de Modificació i Adaptació a la Normativa
Comunitària de la Legislació d’Assegurances Privades, va
autoritzar el Govern perquè, en el termini d’un any des de
la seua entrada en vigor, elaborara i aprovara un text
refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances contingut en l’article quart de la Llei
21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE del Consell, de 22 de juny
de 1988, sobre coordinació de les disposicions legals,
reglamentàries i administratives relatives a l’assegurança
directa, diferent de l’assegurança de vida, per la qual
s’establixen les disposicions destinades a facilitar
l’exercici efectiu de la lliure prestació de servicis i per la
qual es modifica la Directiva 73/239/CEE, que inclou les
modificacions introduïdes per lleis posteriors. La delegació hi inclou la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos.
Al compliment del mandat contingut en la disposició
final primera de la Llei 34/2003, de 4 de novembre, obeïx
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este reial decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós
de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances.
La Llei 21/1990, de 19 de desembre, va dotar d’un nou
estatut legal el Consorci de Compensació d’Assegurances,
que estava exigit per la modificació duta a terme pel Reial
Decret Legislatiu 1255/1986, de 6 juny, en els apartats 2 i 3
de l’article 4 de la Llei 33/1984, de 2 d’agost, sobre ordenació de l’assegurança privada, per a adaptar-la als compromisos derivats del Tractat d’Adhesió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, i que es feia inexcusable perquè
este tractat exigia la pèrdua del caràcter monopolístic
d’una de les seues principals funcions, que és la vinculada
als riscos extraordinaris. A més de perdre l’exclusivitat en
la cobertura dels riscos extraordinaris, el nou estatut legal
va modificar el règim jurídic del Consorci de Compensació d’Assegurances, que va deixar de ser organisme autònom i va passar a convertir-se en societat estatal.
L’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat per la Llei 21/1990, de 19 de desembre, ha
experimentat amb posterioritat diverses reformes i modificacions.
La disposició addicional novena de la Llei 30/1995, de
8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, va dur a terme una profunda reforma de
l’estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, que modifica diversos dels seus preceptes referents a la definició dels seus fins i atribucions, com ara la
delimitació de les seues funcions privades en relació amb
l’assegurança de riscos extraordinaris i l’assegurança
obligatòria d’automòbils, i de les seues funcions públiques. També s’hi va aclarir el règim dels recàrrecs a favor
del Consorci i s’hi va precisar la separació financera i
comptable de les operacions del Consorci en les assegurances agràries combinades respecte de la resta
d’operacions.
La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de
Reforma del Sistema Financer, va introduir també una
important reforma en l’estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances. Esta modificació va obeir a la
necessitat de recollir les noves funcions del Consorci de
Compensació d’Assegurances com a liquidador d’entitats
asseguradores, en haver sigut suprimida la Comissió
Liquidadora d’Entitats Asseguradores i passar les seues
funcions, patrimoni i personal a ser assumides pel Consorci, la qual cosa va obligar també a modificar determinats aspectes del seu règim patrimonial.
En relació amb el règim de funcionament del Consorci, la Llei 44/2002, de 22 de novembre, va possibilitar el
fraccionament de tots els recàrrecs a favor del Consorci
de Compensació d’Assegurances.
En l’àmbit de la cobertura de riscos extraordinaris, la
Llei 44/2002, de 22 de novembre, va permetre, en els termes i amb els límits que reglamentàriament es determinaren, la cobertura de pèrdues de beneficis conseqüència
d’aquells. En l’àmbit de l’assegurança de responsabilitat
civil en la circulació de vehicles de motor de subscripció
obligatòria, la Llei 44/2002, de 22 de novembre, va facultar
el Consorci a assumir la cobertura de la responsabilitat
civil derivada de la circulació de vehicles de motor superant els límits de l’assegurança obligatòria respecte dels
riscos no acceptats per les entitats asseguradores.
D’altra banda, l’esmentada llei va incorporar al dret
intern la Directiva 2000/26/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de maig de 2000, relativa a l’aproximació
de les legislacions dels Estats membres sobre
l’assegurança de la responsabilitat civil de la circulació de
vehicles automòbils (Quarta Directiva sobre l’assegurança
d’automòbils), incorporació que va requerir la modificació, entre altres normes, de l’estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances, a fi de facultar-lo que, per a
l’adequat exercici de les seues funcions com a organisme
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d’informació, puga realitzar convenis amb les institucions
relacionades amb les assegurances obligatòries.
La Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, ha introduït
modificacions en l’estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances a fi d’adaptar la redacció de determinats preceptes a la nova regulació en matèria concursal, i això amb independència que, d’acord amb la seua
disposició addicional segona, en els concursos d’entitats
asseguradores s’apliquen les especialitats que, per a les
situacions concursals, es troben establides en la seua
legislació específica, excepte les relatives a l’administració
concursal. A este efecte, l’esmentada disposició addicional considera legislació especial, pel que fa a les entitats
asseguradores, la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades
(articles 25 a 28, 35 a 39 i 59), i la Llei 21/1990, de 19 de
desembre, per a adaptar el dret espanyol a la Directiva
88/357/CEE, sobre llibertat de servicis en assegurances
diferents de la de vida, i d’actualització de la legislació
d’assegurances privades (article quart).
Més recentment, la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de
Modificació i Adaptació a la Normativa Comunitària de la
Legislació d’Assegurances Privades, ha tornat a incidir en
l’estatut legal del Consorci, i l’ha modificat a fi de permetre la indemnització pel Consorci dels danys personals
produïts com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris succeïts a l’estranger quan l’acceptant de la pòlissa
tinga la seua residència habitual a Espanya. A més, la disposició addicional segona de la dita llei establix, amb el
rang normatiu adequat i d’acord amb la naturalesa tributària del recàrrec a favor del Consorci destinat a finançar
les funcions de liquidació d’entitats asseguradores, el
recàrrec per fraccionament que ha d’aplicar-se.
Junt amb les reformes anteriorment esmentades, han
de considerar-se altres normes que han modificat el marc
jurídic que regula el Consorci de Compensació
d’Assegurances. En este sentit, ha d’al·ludir-se a la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de
l’Administració General de l’Estat, per la qual es va actualitzar la normativa dedicada a la tradicionalment denominada «Administració institucional de l’Estat», optant-se
per una denominació genèrica, «organismes públics»,
que agrupa totes les entitats de dret públic dependents o
vinculades a l’Administració General de l’Estat distingintse dos models bàsics: organismes autònoms i entitats
públiques empresarials. D’esta manera este nou marc
jurídic ha de tindre reflex en l’estatut legal del Consorci,
en el qual es recull, d’acord amb aquell, el seu enquadrament en la categoria d’entitat pública empresarial.
Igualment, el text refós de l’Estatut Legal que s’aprova
s’adequa al text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, a la nova Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, i a la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Este reial decret legislatiu consta d’un article únic pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut Legal del Consorci
de Compensació d’Assegurances, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final que
fixa l’entrada en vigor de la norma.
El text refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances que s’aprova manté l’estructura
i sistemàtica de l’estatut aprovat per la Llei 21/1990, de 19
de desembre, la part dispositiva del qual s’organitza en un
total de cinc capítols. El primer conté una sèrie de disposicions generals a través de les quals es regula la naturalesa, el règim jurídic i els fins del Consorci; la resta de
capítols es referixen a l’organització, les funcions, el
règim de funcionament i el règim de personal i economicofinancer, respectivament. Es manté dins de cada capítol
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la mateixa divisió en seccions que en el text original de
l’estatut legal. L’estatut legal es completa amb una disposició addicional i dos disposicions finals.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i
Hisenda i del ministre d’Administracions Públiques,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 29
d’octubre de 2004,
DISPOSE:
Article únic. Aprovació del text refós de l’Estatut Legal
del Consorci de Compensació d’Assegurances.
S’aprova el text refós de l’Estatut Legal del Consorci
de Compensació d’Assegurances, que s’inserix a continuació.
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d’Assegurances en els contractes per a la cobertura dels
riscos comercials en l’assegurança de crèdit a l’exportació,
en els quals este últim siga reassegurador de la «Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació,
Societat Anònima».
b) De la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, la disposició transitòria tercera, «Règim transitori de la Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores».
Disposició final única. Entrada en vigor.
Este reial decret legislatiu i el text refós que aprova
entraran en vigor l’endemà de la seua publicació en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 d’octubre del 2004.

Disposició addicional única. Remissions normatives.
Les referències normatives efectuades en altres disposicions a l’Estatut Legal del Consorci de Compensació
d’Assegurances, aprovat per l’article quart de la Llei
21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre llibertat de servicis en
assegurances diferents de la de vida i d’actualització de la
legislació d’assegurances privades, s’entendran efectuades als preceptes corresponents del text refós que
s’aprova.

JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern,
i ministra de la Presidència
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

TEXT REFÓS DE L’ESTATUT LEGAL DEL CONSORCI
DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES
Índex

Disposició derogatòria única. Normes derogades.
1. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix el text refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances que s’aprova i, en particular:
a) De la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre llibertat de servicis en assegurances diferents de la de vida i
d’actualització de la legislació d’assegurances privades, el
seu article quart, la seua disposició addicional segona, la
seua disposició addicional quarta i l’apartat u de la seua
disposició transitòria primera.
b) De la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades, la seua disposició addicional novena, «Modificacions en l’Estatut Legal
del Consorci de Compensació d’Assegurances».
c) De la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures
de Reforma del Sistema Financer, l’apartat tercer del seu
article 11 i el seu article 34.
d) De la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, la
seua disposició final vint-i-sis, «Reforma de l’Estatut Legal
del Consorci de Compensació d’Assegurances».
e) De la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de Modificació i Adaptació a la Normativa Comunitària de la Legislació d’Assegurances Privades, el seu article quart i la seua
disposició addicional segona, «Fraccionament del recàrrec destinat a finançar les funcions de liquidació d’entitats
asseguradores pel Consorci de Compensació d’Assegurances».
2. Es declaren vigents les disposicions següents:
a) De la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre llibertat de servicis en assegurances diferents de la de vida i
d’actualització de la legislació d’assegurances privades:
1r. La seua disposició addicional tercera, per la qual
es modifica la Llei 25/1964, de 29 d’abril, reguladora de
l’energia nuclear.
2n. La seua disposició addicional sèptima, relativa a
la subrogació per part de l’Administració de l’Estat com a
reasseguradora en el lloc del Consorci de Compensació

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa jurídica del Consorci de Compensació d’Assegurances.
Article 2. Règim jurídic.
Article 3. Fins.
CAPÍTOL II
Organització
Article 4. Òrgans de govern i administració.
Article 5. Atribucions.
CAPÍTOL III
Funcions
SECCIÓ 1a. FUNCIONS PRIVADES EN L’ÀMBIT ASSEGURADOR
Article 6. En relació amb els riscos extraordinaris
sobre les persones i els béns.
Article 7. Rams d’assegurança amb recàrrec obligatori a favor del Consorci per a l’exercici de les seues funcions en esdeveniments extraordinaris.
Article 8. Drets i obligacions del Consorci en
l’assegurança de riscos extraordinaris.
Article 9. En relació amb l’assegurança de riscos
nuclears.
Article 10. En relació amb l’assegurança agrària
combinada.
Article 11. En relació amb l’assegurança de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor de subscripció obligatòria.
Article 12. En relació amb l’assegurança obligatòria
de viatgers.
Article 13. En relació amb l’assegurança obligatòria
de responsabilitat civil del caçador.
Article 14. En relació amb la liquidació d’entitats
asseguradores.
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SECCIÓ 2a. FUNCIONS PÚBLIQUES
Article 15. En relació amb l’assegurança de crèdit a
l’exportació.
Article 16. Altres funcions públiques.
CAPÍTOL IV
Règim de funcionament
Article 17. Determinació de models de pòlisses, tarifes de primes i bases tècniques.
Article 18. Recàrrecs a favor del Consorci.
Article 19. Assistència jurídica i servici d’inspecció.
Article 20. Peculiaritats de la tramitació de sinistres.
Article 21. Exercici d’accions judicials contra el Consorci.
CAPÍTOL V
Règim de personal i economicofinancer
SECCIÓ 1a. RÈGIM DE PERSONAL
Article 22.

Personal del Consorci.
SECCIÓ 2a. RÈGIM PATRIMONIAL

Article 23. Recursos econòmics.
Article 24. Patrimoni i provisió tècnica d’estabilització.
Article 25. Règim de pressupost, comptabilitat i de
control.
Article 26. Règim de contractació i accés al crèdit.
Disposició addicional única. Adaptació de l’àmbit
funcional del Consorci a l’evolució del mercat assegurador.
Disposició final primera. Títol competencial.
Disposició final segona. Potestat reglamentària.
CAPÍTOL I
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3. La contractació del Consorci es regix pel dret privat, excepte allò que es preveu per a les entitats de dret
públic en l’article 2 del text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Article 3. Fins.
1. El Consorci, com a organisme inspirat en el principi de compensació, té com a fi cobrir els riscos en les
assegurances que es determinen en este estatut legal,
amb l’amplitud que s’hi fixa o puga fer-se en disposicions
específiques amb rang de llei.
Per a l’adequat compliment dels fins esmentats, el
Consorci podrà realitzar pactes de coassegurança, així
com cedir o retrocedir en reassegurança part dels riscos
assumits a entitats asseguradores espanyoles o estrangeres que estan autoritzades per a realitzar operacions
d’esta naturalesa. Així mateix, podrà acceptar en reassegurança en l’assegurança de riscos nuclears i en
l’assegurança agrària combinada en els termes previstos
en este estatut legal.
2. Fora dels supòsits a què es referix l’apartat 1, el
Consorci podrà assumir la cobertura concertant pactes de
coassegurança o acceptant en reassegurança en aquells
supòsits en què concórreguen raons d’interés públic que
ho aconsellen, atenent la situació i les circumstàncies del
mercat assegurador.
3. Són funcions públiques del Consorci les concernents a l’exigibilitat dels recàrrecs a favor del Consorci,
les que li atribuïx la legislació reguladora de l’assegurança
de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat i les que li
conferix l’article 16.
4. Correspondrà al Consorci dur a terme la liquidació
de les entitats asseguradores que li siga encomanada en
els supòsits previstos en este estatut legal i en la legislació sobre ordenació i supervisió de les assegurances privades, així com l’exercici de les funcions que en el si dels
procediments concursals a què puguen veure’s sotmeses
les mateixes entitats se li atribuïxen en les dites normes.

Disposicions generals
Article 1. Naturalesa jurídica del Consorci de Compensació d’Assegurances.
1. El Consorci de Compensació d’Assegurances
(d’ara en avant, el Consorci) es constituïx com una entitat
pública empresarial de les previstes en l’article 43.1.b) de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment
dels seus fins, dotada de patrimoni diferent del de l’Estat,
que ajustarà la seua activitat a l’ordenament jurídic privat.
2. El Consorci està adscrit al Ministeri d’Economia i
Hisenda.
Article 2.

Règim jurídic.

1. El Consorci es regirà per les disposicions contingudes en este estatut legal i, en allò que no s’opose a este,
per les que expressament la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’Organització i Funcionament de l’Administració General
de l’Estat, dedica en el capítol III del seu títol III a les entitats públiques empresarials, així com les altres previstes
per a estes entitats en la legislació vigent.
2. Quedarà sotmés, en l’exercici de la seua activitat
asseguradora i, en defecte de regles especials contingudes en este estatut legal, al que disposa 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, i en la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte
d’Assegurança.

CAPÍTOL II
Organització
Article 4. Òrgans de govern i administració.
1. El Consorci serà regit i administrat per un Consell
d’Administració compost pel president del Consorci i un
màxim de 18 vocals.
2. La presidència del Consorci serà exercida pel
director general d’Assegurances i Fons de Pensions.
3. El nomenament i cessament dels vocals serà realitzat pel ministre d’Economia i Hisenda.
Article 5. Atribucions.
1. Són atribucions del Consell d’Administració:
a) Aprovar l’estatut orgànic del Consorci i les seues
modificacions.
b) Elaborar el programa d’actuació plurianual i el
pressupost d’explotació i capital, en els termes dels articles 64 i 65 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.
c) Aprovar els comptes anuals del Consorci.
d) Proposar a la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions l’aprovació de la comissió de cobrament que haja d’abonar-se per a la recaptació dels recàrrecs per compte del Consorci dins dels límits establits en
este estatut legal.
e) Proposar totes les mesures, plans i programes
que siguen convenients per a un millor exercici de
l’activitat del Consorci. I, en general, decidir sobre totes
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aquelles qüestions que el president sotmeta a la seua
consideració.
f) Contraure crèdit i emetre deute en els termes
d’este estatut legal i la resta de disposicions aplicables a
les entitats públiques empresarials.
g) Aprovar els models de pòlisses, tarifes de primes
i bases tècniques que haja d’utilitzar el Consorci.
h) Prestar, per majoria de dos terços dels seus components, el consentiment en la contractació, com coassegurador o acceptant en reassegurança, de la cobertura
dels riscos a què es referix l’article 3.2 en tots els supòsits
diferents dels expressament regulats en els articles del 6
a l’11, ambdós inclusivament.
i) L’exercici de les funcions previstes en l’article 14,
que podran ser delegades en la manera que es preveja en
l’estatut orgànic del Consorci amb l’autorització prèvia del
director general d’Assegurances i Fons de Pensions.
2. Competixen a la presidència les funcions del Consorci que no atribuïx expressament al Consell
d’Administració l’apartat precedent.
El president podrà atorgar poders per a l’exercici de
les atribucions que li competixen, amb l’objecte
d’aconseguir una major eficàcia del Consorci.
3. Tot allò que no estiga disposat en este estatut legal
i en les normes que s’apliquen, l’estatut orgànic determinarà l’estructura del Consorci i el seu règim de funcionament intern.
CAPÍTOL III
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d) En els altres casos, quan el beneficiari de
l’assegurança tinga la seua residència habitual a
Espanya.
3. No seran indemnitzables pel Consorci els danys o
sinistres següents:
a) Els que no donen lloc a indemnització segons la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.
b) Els ocasionats en persones o béns assegurats per
contracte d’assegurança diferent d’aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci.
c) Els causats pel vici o defecte propi de la cosa assegurada.
d) Els produïts per conflictes armats, encara que no
haja precedit la declaració oficial de guerra.
e) Els que per la seua magnitud i gravetat siguen
qualificats pel Govern com a «catàstrofe o calamitat
nacional».
f) Els derivats de l’energia nuclear.
g) Els causats per la mera acció del temps o els
agents atmosfèrics diferents dels fenòmens de la naturalesa assenyalats en l’apartat 1.
h) Els causats per actuacions produïdes en el curs de
reunions i manifestacions dutes a terme d’acord amb el
que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió, així com durant el transcurs de
vagues legals, llevat que les esmentades actuacions
puguen ser qualificades com a esdeveniments extraordinaris d’acord amb l’apartat 1.
i) Els indirectes o pèrdues de qualsevol classe derivats de danys directes o indirectes, diferents de la pèrdua
de beneficis que es delimite reglamentàriament.

Funcions
SECCIÓ 1a.

FUNCIONS PRIVADES EN L’ÀMBIT ASSEGURADOR

Article 6. En relació amb els riscos extraordinaris sobre
les persones i els béns.
1. El Consorci, en matèria de riscos extraordinaris,
tindrà com a objecte indemnitzar, en la manera establida
en este estatut legal, en règim de compensació, les pèrdues derivades d’esdeveniments extraordinaris succeïts a
Espanya i que afecten riscos situats en esta.
Igualment, seran indemnitzables pel Consorci els
danys personals derivats d’esdeveniments extraordinaris
succeïts a l’estranger quan l’acceptant de la pòlissa tinga
la seua residència habitual a Espanya.
A este efecte, seran pèrdues els danys directes en les
persones i els béns, així com, en els termes i amb els
límits que reglamentàriament es determinen, la pèrdua
de beneficis com a conseqüència d’aquells. S’entendrà,
igualment en els termes que reglamentàriament es determinen, per esdeveniments extraordinaris:
a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrémols i sismes submarins, les inundacions extraordinàries,
les erupcions volcàniques, la tempestat ciclònica atípica i
les caigudes de cossos siderals i aeròlits.
b) Els ocasionats violentament com a conseqüència
de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.
c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les
Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.
2. A efectes exclusivament de la cobertura del Consorci, s’entendrà per riscos situats a Espanya els que afecten:
a) Els vehicles amb matrícula espanyola.
b) Els béns immobles situats en el territori nacional.
c) Els béns mobles que es troben en un immoble
situat a Espanya, estiguen coberts per la mateixa pòlissa
d’assegurança o no, a excepció d’aquells que es troben en
trànsit comercial.

Article 7. Rams d’assegurança amb recàrrec obligatori a
favor del Consorci per a l’exercici de les seues funcions en esdeveniments extraordinaris.
Per al compliment pel Consorci de les seues funcions
en matèria de compensació de pèrdues derivades
d’esdeveniments extraordinaris succeïts a Espanya, i
també per als danys personals succeïts a l’estranger quan
l’acceptant de la pòlissa tinga la seua residència habitual
a Espanya, és obligatori el recàrrec en el seu favor en els
rams de: accidents, vehicles terrestres, vehicles ferroviaris, incendi i elements naturals, altres danys als béns i les
pèrdues pecuniàries diverses, així com modalitats combinades d’estos, o quan es contracten de manera complementària.
S’hi entenen incloses, en tot cas, les pòlisses que
cobrisquen el risc d’accidents emparats en un pla de pensions formulat d’acord amb el text refós de la Llei de
Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, així com les
pòlisses que cobrisquen danys a les instal·lacions
nuclears.
En queden excloses, en tot cas, les pòlisses que
cobrisquen produccions agropecuàries susceptibles
d’assegurament a través del sistema de les assegurances
agràries combinades, per trobar-se previstes en els plans
que anualment aprova el Govern, així com les pòlisses
que cobrisquen els riscos derivats del transport de mercaderies, de la construcció i del muntatge, i qualssevol
altres pòlisses de rams d’assegurances diferents dels
enumerats en el paràgraf primer.
Article 8. Drets i obligacions del Consorci
l’assegurança de riscos extraordinaris.

en

1. El Consorci estarà obligat a satisfer les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris als assegurats que hagen satisfet els
corresponents recàrrecs a favor d’aquell i es troben en
alguna de les situacions següents:
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a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci no
estiga emparat per pòlissa d’assegurança.
b) Que, inclús estant emparat per pòlissa
d’assegurança, les obligacions de l’entitat asseguradora
no puguen ser complides per haver sigut declarada judicialment en concurs o que, trobant-se en una situació
d’insolvència, estiga subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o esta haja sigut assumida pel mateix
Consorci.
2. L’obligació del Consorci empararà necessàriament
i exclusivament les mateixes persones o béns i per les
mateixes sumes assegurades que s’hagen establit en les
pòlisses d’assegurança, sense perjuí del que reglamentàriament s’establisca en relació amb els danys a vehicles
de motor i amb els pactes d’inclusió facultativa en les
pòlisses.
Esta obligació es limitarà a les indemnitzacions que
siga procedent abonar d’acord amb la llei espanyola de
contracte d’assegurança.
3. En totes les pòlisses incloses en l’article anterior
figurarà una clàusula de cobertura pel Consorci dels riscos extraordinaris, en la qual es farà referència expressa a
la facultat per al beneficiari de l’assegurança de cobrir
estos riscos amb asseguradors que reunisquen les condicions exigides per la legislació vigent. La dita clàusula
serà aprovada per la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions, a proposta del Consorci, i es publicarà
en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Reglamentàriament, per als casos i en les condicions que es determinen, podrà establir-se un període de
carència.
5. En les assegurances contra danys, el ministre
d’Economia i Hisenda, a proposta del Consorci, podrà
fixar una franquícia a càrrec de l’assegurat per als supòsits en què el Consorci tinga l’obligació d’indemnitzar.
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Article 11. En relació amb l’assegurança de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor de subscripció obligatòria.
1. El Consorci assumirà, exclusivament dins dels
límits indemnitzatoris fixats per a l’assegurança de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor de
subscripció obligatòria, les funcions següents:
a) La contractació de cobertura de les obligacions
derivades de la responsabilitat civil de l’Estat, comunitats
autònomes, corporacions locals i organismes públics
dependents de o vinculats a qualsevol d’estos quan, en
tots els casos, sol·liciten concertar esta assegurança amb
el Consorci.
b) La contractació de la cobertura dels riscos no
acceptats per les entitats asseguradores.
2. No obstant el es disposa en l’apartat anterior, el
Consorci podrà assumir la cobertura de la responsabilitat
civil en la circulació de vehicles de motor, superant els
límits de l’assegurança obligatòria, respecte dels vehicles
assegurats descrits en l’apartat 1. Per als supòsits previstos en el paràgraf b), s’exigiran els mateixos requisits que
reglamentàriament s’establisquen en relació amb
l’assegurança obligatòria.
3. També corresponen al Consorci les funcions que li
encomana l’article 11 del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004,
de 29 d’octubre, en les condicions previstes en la dita llei
i fins als límits de l’assegurament obligatori.
Article 12. En relació amb l’assegurança obligatòria de
viatgers.

2. A l’efecte d’este estatut legal, s’entén per accident
nuclear el definit com a tal en l’article 2.17 de la Llei
25/1964, de 29 d’abril, Reguladora de l’Energia Nuclear.

El Consorci assumirà, exclusivament dins dels límits
indemnitzatoris fixats per a l’assegurança obligatòria de
viatgers, les funcions següents:
a) La contractació de la cobertura dels riscos no
acceptats per les entitats asseguradores.
b) El pagament de les obligacions de les dites entitats, quan hagen sigut declarades judicialment en concurs, o que, trobant-se en una situació d’insolvència,
estiguen subjectes a un procediment de liquidació intervinguda o esta haja sigut assumida pel mateix Consorci.
c) La indemnització dels danys corporals que
s’ocasionen als viatgers amb motiu del transport objecte de
l’assegurança, quan el transportista, incomplint el mandat
legal, no tinga subscrita l’oportuna pòlissa d’assegurança
obligatòria de viatgers, excepte els danys produïts a aquelles persones que, ocupant el mitjà de transport, el Consorci
prove que coneixien esta circumstància.

Article 10. En relació amb l’assegurança agrària combinada.

Article 13. En relació amb l’assegurança obligatòria de
responsabilitat civil del caçador.

1. El Consorci assumirà la cobertura del risc en
l’assegurança agrària combinada, en la forma i quantia
que determine el Ministeri d’Economia i Hisenda, en els
supòsits següents:
a) En cas que no siga aconseguida pel conjunt de les
entitats asseguradores, la totalitat de la cobertura prevista
en la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d’Assegurances
Agràries Combinades.
b) Exercint com a reassegurador.

1. El Consorci assumirà, exclusivament dins dels límits
indemnitzatoris fixats per l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil del caçador, les funcions següents:
a) La contractació de la cobertura dels riscos no
acceptats per les entitats asseguradores.
b) El pagament de les obligacions de les dites entitats, quan hagen sigut declarades judicialment en concurs
o que, trobant-se en una situació d’insolvència, estiguen
subjectes a un procediment de liquidació intervinguda o
esta haja sigut assumida pel mateix Consorci.

Article 9. En relació amb l’assegurança de riscos
nuclears.
1. El Consorci assumirà la cobertura del risc de la
responsabilitat civil derivada d’accident nuclear succeït a
Espanya de la manera següent:
a) En cas que no s’aconseguira pel conjunt de les
entitats asseguradores el límit mínim de la responsabilitat
civil prevista en la Llei 25/1964, de 29 d’abril, Reguladora
de l’Energia Nuclear, el Consorci participarà en la cobertura assumint la diferència fins al límit indicat.
b) Actuarà com a reassegurador en la forma i quantia que determine el Ministeri d’Economia i Hisenda.

2. El Consorci assumirà la cobertura del risc
d’incendis forestals en els termes de la seua legislació
específica.
3. En tot cas, correspondrà al Consorci l’exercici del
control dels peritatges dels sinistres.

2. A més, i també dins dels límits de l’assegurament
obligatori, exercirà les funcions següents:
a) Indemnitzar les víctimes o els seus beneficiaris
d’accidents corporals ocorreguts a Espanya en ocasió de
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l’exercici de la caça amb armes, quan el causant del dany
no estiga assegurat o quan siga desconegut. En els supòsits d’existència d’una partida de caça, la responsabilitat
subsidiària del Consorci naixerà exclusivament pels
membres de la partida de caça que no estiguen emparats
per l’assegurança obligatòria.
b) Indemnitzar els danys corporals produïts per arma
de caça quan no es puga fer efectiva la prestació econòmica
pels mitjans regulats en la legislació sobre l’assegurança
obligatòria de responsabilitat civil del caçador.
Article 14. En relació amb la liquidació d’entitats asseguradores.
1. El Consorci assumirà la condició de liquidador de les
entitats asseguradores enumerades en 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 encomane la
seua liquidació el ministre d’Economia i Hisenda o l’òrgan
competent de la respectiva comunitat autònoma.
Podrà ser-li encomanada la liquidació en els supòsits
següents:
a) Simultàniament a la dissolució de l’entitat asseguradora, si s’ha procedit a esta administrativament.
b) Si, dissolta una entitat, esta no ha procedit al
nomenament dels liquidadors abans dels 15 dies següents
a la dissolució, o quan el nomenament dins d’eixe termini
ho siga sense complir els requisits legals i estatutaris.
c) Quan els liquidadors incomplisquen les normes que
per a la protecció dels assegurats s’establixen en 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, les que regixen la liquidació o la dificulten.
També quan, per retardar-se la liquidació o per concórrer-hi
circumstàncies que així ho aconsellen, l’Administració
entenga que la liquidació ha d’encomanar-se al Consorci. En
cas que la liquidació siga intervinguda, la comanda al Consorci s’acordarà amb un informe previ de l’interventor.
d) Per mitjà d’acceptació de la petició de la mateixa
entitat asseguradora, si s’aprecia causa justificada.
2. Corresponen al Consorci, en els termes previstos en
la legislació concursal, la condició i les funcions pròpies de
l’administració concursal en els procediments de concurs a
què es trobe sotmesa qualsevol entitat asseguradora, i això
sense que siga necessària l’acceptació del càrrec. La seua
actuació en estos procediments no serà retribuïda.
El Consorci haurà de comunicar al jutjat la identitat de
la persona física que haja de representar-li en l’exercici
del seu càrrec, a qui seran aplicables les normes contingudes en l’article 28 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb les excepcions que s’hi establixen.
3. Si és el cas, porta a efecte la liquidació separada dels
béns a què es referix l’article 59 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.
SECCIÓ 2a.

FUNCIONS PÚBLIQUES

Article 15. En relació amb l’assegurança de crèdit a
l’exportació.
El Govern determinarà les funcions que, si és el cas,
corresponguen al Consorci en l’assegurança de crèdit a
l’exportació per compte de l’Estat.
Article 16. Altres funcions públiques.
Corresponen, a més, al Consorci les funcions
següents:
a) Proposar a la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions les tarifes dels recàrrecs que ha de per-
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cebre el Consorci com a contrapartida a les funcions de
fons de garantia i de compensació que se li atribuïxen.
b) Demanar la informació que reglamentàriament es
determine, a la qual estaran obligades les entitats asseguradores que emeten pòlisses d’assegurança en els rams
assenyalats en l’article 7 respecte de les dites pòlisses.
Particularment, les entitats asseguradores amb domicili en l’espai econòmic europeu que, no sent residents en
territori espanyol ni operant en este per mitjà
d’establiment, emeten pòlisses de les referides en el
paràgraf precedent, estaran obligades a designar una persona, física o jurídica, amb domicili a Espanya perquè els
represente davant del Consorci en relació amb les obligacions assenyalades en els articles 7 i 8.
c) Elaborar plans i programes de prevenció i reducció de sinistres, i desenvolupar a través de les corresponents campanyes i mesures preventives.
d) Concertar convenis amb fons de garantia o altres
institucions relacionades amb les assegurances obligatòries, a fi de facilitar el respectiu compliment de les seues
funcions en l’àmbit de les assegurances obligatòries.
e) Qualssevol altres que li atribuïsquen les normes
legals o reglamentàries vigents.
CAPÍTOL IV
Règim de funcionament
Article 17. Determinació de models de pòlisses, tarifes
de primes i bases tècniques.
1. El Consorci percebrà primes en els casos en què
realitze contractes d’assegurança com a assegurador o
accepte en reassegurança.
2. Els models de pòlisses, tarifes de primes i bases
tècniques en les assegurances concertades pel Consorci
s’ajustaran al que disposa l’article 25 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.
Article 18.

Recàrrecs a favor del Consorci.

1. Són recàrrecs a favor del Consorci: el recàrrec en
l’assegurança de riscos extraordinaris sobre les persones
i els béns, el recàrrec en l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor, el
recàrrec destinat a finançar les funcions de liquidació
d’entitats asseguradores, el recàrrec en l’assegurança
obligatòria de responsabilitat civil del caçador i el recàrrec
en l’assegurança obligatòria de viatgers.
Estos recàrrecs, que corresponen al Consorci en les
seues funcions de liquidació d’entitats asseguradores,
compensació i fons de garantia, tenen el caràcter
d’ingressos de dret públic exigibles per la via administrativa de constrenyiment quan no hagen sigut ingressats
per les entitats asseguradores en el termini fixat en
l’apartat 4; a este efecte, serà títol executiu el certificat de
descobert expedit pel director general d’Assegurances i
Fons de Pensions, a proposta del Consorci.
2. Tots els recàrrecs a favor del Consorci seran recaptats obligatòriament per les entitats asseguradores juntament amb les seues primes. En cas de fraccionament
d’estes, les entitats podran optar per recaptar els esmentats recàrrecs amb el primer pagament fraccionat que es
faça, o per fer-ho a mesura que vencen les corresponents
fraccions de prima, si bé en este últim cas hauran
d’aplicar-se sobre les fraccions del recàrrec els tipus per
fraccionament que, per a cada possible periodicitat, es
fixen en les tarifes dels recàrrecs a favor del Consorci, o
tractant-se del recàrrec destinat a finançar les funcions de
liquidació d’entitats asseguradores, els indicats en
l’apartat 3.
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L’elecció de l’opció de fraccionar els recàrrecs a favor
del Consorci a mesura que vencen les corresponents fraccions de prima haurà de fer-se constar en les bases tècniques de les entitats, de comunicar-se al Consorci i
d’aplicar-se de manera sistemàtica en el ram o risc de què
es tracte, excepte causa degudament justificada.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, a través de la Inspecció d’Assegurances i d’acord
amb els plans d’inspecció aprovats a proposta del Consorci, inspeccionarà les entitats asseguradores que recapten recàrrecs a favor del Consorci, a fi de comprovar el
compliment efectiu d’esta obligació.
3. L’elecció per part de l’entitat asseguradora de
l’opció de fraccionar el recàrrec destinat a finançar les
funcions de liquidació d’entitats asseguradores juntament
amb les primes ocasionarà les obligacions establides en
l’apartat 2.
El càlcul dels interessos per fraccionament s’efectuarà
per a cada un dels rams o riscos en què s’haja triat esta
opció, i es declararà i liquidarà juntament amb els recàrrecs fraccionats en el mateix model i en el mateix període
a què corresponen els recàrrecs.
Els tipus de fraccionament que s’aplicaran, prenent
com a base de càlcul el recàrrec que es declare corresponent a la totalitat de la prima, excloent-ne altres recàrrecs
i impostos, seran:
a) Per a fraccionament de prima amb venciments
semestrals, el dos per cent.
b) Per a fraccionament de prima amb venciments
trimestrals, el 2,5 per cent.
c) Per a fraccionament de prima amb venciments
bimestrals, el tres per cent.
d) Per a fraccionament de prima amb venciments
mensuals, el 3,5 per cent.
Els interessos per fraccionament tindran a tots els
efectes la mateixa naturalesa que el recàrrec obligatori a
què corresponen.
4. Les entitats asseguradores estaran obligades, a
l’hora de presentar al Consorci la declaració dels recàrrecs recaptats per compte d’este, a realitzar una liquidació i ingressar el seu import amb la periodicitat i amb
subjecció a les regles que es determinen reglamentàriament.
Tant les liquidacions realitzades per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions derivades d’actes
d’Inspecció com aquelles altres que no tinguen assenyalat el termini d’ingrés per les seues normes específiques,
hauran de ser ingressades dins dels 15 dies següents a
aquell en què va tindre lloc la notificació de la liquidació a
l’entitat asseguradora.
5. L’exercici de la gestió recaptadora per compte del
Consorci, complint el que disposa este precepte, comportarà el dret a percebre una comissió de cobrament que
fixarà la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions a proposta del Consorci i amb l’audiència prèvia de
les entitats i organitzacions asseguradores més representatives, sense que puga excedir el 10 per cent dels imports
bruts recaptats.
6. L’incompliment de l’obligació d’ingressar en el
Consorci els recàrrecs percebuts per l’entitat asseguradora en el termini i la forma legalment establits comportarà, sense perjuí de les responsabilitats administratives i,
si és el cas, penals en què haja pogut incórrer, l’obligació
de satisfer durant el període de demora l’interés legal i, a
més, la pèrdua de la comissió de cobrament.
Article 19.

Assistència jurídica i servici d’inspecció.

1. La representació i defensa del Consorci davant
dels jutjats i tribunals correspondrà als advocats de l’Estat
i a la resta de lletrats integrats en els servicis jurídics de
l’Estat, sense perjuí que, per a casos determinats i d’acord
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amb el que reglamentàriament es dispose, puga ser encomanada a un advocat col·legiat especialment designat a
este efecte.
El Consorci podrà demanar l’assessorament en dret
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servici Jurídic de l’Estat.
2. La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, a través de la Inspecció d’Assegurances de l’Estat i
d’acord amb els plans d’inspecció aprovats a proposta del
Consorci, inspeccionarà les empreses, siguen entitats
jurídiques o persones físiques, que recapten recàrrecs i
primes per compte del Consorci.
Article 20. Peculiaritats de la tramitació de sinistres.
La tramitació dels sinistres en què el Consorci tinga la
condició d’assegurador o reassegurador, amb la vinculació al dictamen dels pèrits a què es referix l’article 38,
paràgraf sèptim, de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, quant a les qüestions de fet consignades en este, s’ajustarà a la referida llei.
No obstant l’anterior, s’aplicaran les següents regles
especials:
a) En la tramitació dels sinistres en l’assegurança de
responsabilitat civil derivada de l’energia nuclear, serà
preceptiu l’informe tècnic del Consell de Seguretat
Nuclear sobre l’accident, les seues causes, la seua extensió i els seus efectes.
b) Perquè siguen admissibles tant la demanda declarativa com l’executiva amb base en la interlocutòria de
quantia màxima regulades en la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’Enjudiciament Civil, relatives a la responsabilitat
civil derivada de l’ús i circulació de vehicles de motor,
haurà d’acreditar-se fefaentment que el Consorci va ser
requerit judicialment o extrajudicialment de pagament, i
que des d’este requeriment va transcórrer un termini de
tres mesos sense haver sigut atés.
c) En l’exercici de la facultat de repetició pel Consorci, serà títol executiu, a l’efecte de l’article 517 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, el certificat
del president del Consorci acreditatiu de l’import de la
indemnització abonada pel Consorci sempre que haja
sigut requerit de pagament el responsable i no n’haja realitzat en el termini d’un mes des d’este requeriment.
d) En la tramitació dels sinistres en l’assegurança
d’incendis forestals en què el Consorci exercisca el càrrec
d’assegurador, s’adjuntarà a la reclamació el certificat de
l’autoritat competent sobre les causes del sinistre i
l’extensió aproximada de l’àrea afectada per l’incendi. En
les reclamacions per lesions en les persones s’adjuntarà
un informe mèdic sobre les lesions i les seues causes, així
com de l’alta o defunció, si és el cas.
Article 21.
sorci.

Exercici d’accions judicials contra el Con-

Sense perjuí del que establix l’article 20, per a l’exercici
d’accions civils contra el Consorci no serà necessària la
reclamació prèvia en via administrativa ni hi seran aplicables les normes contingudes en els articles 7.3, 10.2, 15,
16, 21, 23 i 24 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària.
CAPÍTOL V
Règim de personal i economicofinancer
SECCIÓ 1a.

RÈGIM DE PERSONAL

Article 22. Personal del Consorci.
El personal del Consorci es regirà pel que establix el
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, i la resta
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de disposicions reguladores de la relació laboral, i se li
aplicarà el que disposa l’article 55 de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració
General de l’Estat.
SECCIÓ 2a. RÈGIM PATRIMONIAL
Article 23. Recursos econòmics.
1. Per al compliment dels seus fins, el Consorci tindrà els següents recursos econòmics:
a) Les primes i els recàrrecs sobre primes o capitals
assegurats que es perceben per a la cobertura, siga quina
siga la forma que esta adopte, dels riscos de qualsevol
tipus assumits pel Consorci.
b) Les subvencions estatals necessàries per a la
constitució de les provisions tècniques que es realitzen
per imperatiu legal o reglamentari amb norma de directa
aplicació al Consorci i en casos de cobertura de riscos en
què hi haja insuficiència de primes, quotes o recàrrecs.
c) Les quantitats que recupere en l’exercici del dret
de repetició i els interessos de demora que li corresponguen d’acord amb l’ordenament jurídic.
d) Els productes i rendes del seu patrimoni.
e) Els procedents dels crèdits, préstecs i la resta
d’operacions financeres que puga concertar.
f) Qualsevol altre ingrés que li corresponga segons
la legislació vigent.
2. Les tarifes de recàrrecs a favor del Consorci sense
regulació específica seran aprovades per la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions, a proposta
del Consorci, i es publicaran en el «Boletín Oficial del
Estado».
3. Per al compliment de les seues funcions de liquidació d’entitats asseguradores, el Consorci tindrà els
recursos següents:
a) El recàrrec destinat a finançar les funcions de
liquidació d’entitats asseguradores la recaptació i gestió
de les quals també li correspon.
b) Les quantitats i els béns que recupere en l’exercici
dels drets de les persones que li hagen cedit els seus
crèdits, o per l’abonament anticipat a estes.
c) Els previstos en els paràgrafs d), e) i f) de l’apartat 1.
4. El recàrrec destinat a finançar les funcions de
liquidació d’entitats asseguradores és un tribut que grava
els contractes d’assegurança.
Estan subjectes a este recàrrec la totalitat dels contractes d’assegurança que es realitzen sobre riscos localizats a
Espanya, diferents de l’assegurança sobre la vida i
l’assegurança de crèdit a l’exportació per compte o amb el
suport de l’Estat. No quedaran subjectes al recàrrec els
plans de previsió assegurats, siga quina siga la contingència o les contingències que cobrisquen.
El recàrrec es meritarà quan tinga lloc el pagament de
la prima que corresponga als contractes d’assegurança
subjectes a aquell.
Són subjectes passius del recàrrec, en condició de
contribuents, les entitats asseguradores, que hauran de
repercutir íntegrament el seu import sobre el beneficiari
de l’assegurança, qui estarà obligat a suportar-lo sempre
que la repercussió s’ajuste al que disposa este estatut
legal, siguen quines siguen les estipulacions existents
entre estos.
Constituïx la base imposable del recàrrec l’import de
la prima. No es consideraran inclosos en la prima aquells
imports corresponents a qualssevol altres recàrrecs que
el contracte d’assegurança afectada haja de suportar en
virtut d’una disposició legal que ho impose.
El tipus del recàrrec estarà constituït pel tres per mil
de les primes abans referides.
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Patrimoni i provisió tècnica d’estabilització.

1. El patrimoni del Consorci està constituït per tots els
béns, drets, obligacions i participacions accionàries que li atribuïx este estatut legal i les altres disposicions que se li apliquen, així com els que d’ara en avant adquirisca o li siguen
incorporats. Així mateix, integren el seu patrimoni les aportacions que l’Estat realitze a l’efecte de mantindre l’adequat equilibri tecnicofinancer per cada ram d’assegurament, així com el
marge de solvència exigit al Consorci per l’ordenament jurídic
en matèria d’assegurances.
En les assegurances agràries combinades, el Consorci
haurà de portar les operacions que realitze amb absoluta
separació financera i comptable respecte de la resta de les
operacions, amb integració de les aportacions que l’Estat
realitze a este efecte de mantindre l’adequat equilibri tecnicofinancer d’estes operacions.
De la mateixa manera, el Consorci haurà de portar les
operacions que realitze en l’exercici de les seues funcions
de liquidació d’entitats asseguradores i en els processos
concursals a què estes es troben sotmeses amb absoluta
separació financera i comptable de la resta d’operacions.
Les rendes derivades de l’exercici de les funcions mencionades en este paràgraf estaran exemptes de l’Impost
sobre Societats.
S’exclouen del patrimoni del Consorci els recursos
corresponents als riscos coberts per l’assegurança de
crèdit a l’exportació per compte de l’Estat, que estaran
dotats de plena independència financera, patrimonial i
comptable.
2. El Consorci constituirà la provisió tècnica
d’estabilització de manera separada per a les cobertures
relatives a l’assegurança agrària combinada i per a la
resta de les cobertures i, pel que fa a estes últimes, de
manera global per a totes les cobertures afectades. Esta
provisió es dotarà d’acord amb els criteris específics que
reglamentàriament es determinen, considerant que ha
d’atendre també a indemnitzar sinistres amb el caràcter
de fons de garantia i en les seues funcions de compensació, i tindrà la consideració de partida deduïble a l’efecte
de determinar la base imposable de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici en què s’efectue esta dotació sempre que la quantia total de la provisió no sobrepasse els límits que s’establisquen reglamentàriament.
Article 25. Règim de pressupost, comptabilitat i de control.
1. El programa d’actuació plurianual i els pressupostos d’explotació i capital s’ajustaran al que disposen els
articles 64 i 65 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària. En tot cas, en la liquidació del
pressupost els excedents que es puguen produir
s’incorporaran al patrimoni de l’entitat.
2. S’ajustarà en la seua comptabilitat i se subjectarà
al control econòmic i financer i al d’eficàcia que per a les
entitats d’assegurances establix la legislació aplicable a
estes entitats, i a les normes que la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, dedica en este àmbit
a les entitats públiques empresarials.
Article 26.

Règim de contractació i accés al crèdit.

1. La contractació del Consorci es portarà a efecte
per les normes de dret privat, civil, mercantil o laboral.
2. El Consorci podrà realitzar tot tipus d’operacions
financeres i, en particular, concertar operacions actives i
passives de crèdit i préstec siga quina siga la manera en
què s’instrumenten, inclús per mitjà de l’emissió
d’obligacions, bons, pagarés o altres valors anàlegs.
Estes operacions financeres del Consorci tindran les
següents característiques:
a) Correspondrà al Consell d’Administració contraure crèdit i emetre deute, concertant o fixant el seu
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termini, tipus d’interés i la resta de característiques, així
com establir la representació total o parcial del deute
emés en obligacions, bons, pagarés o altres títols-valors o
documents que formalment la reconeguen o, sempre que
ho permeten les disposicions vigents, en anotacions en
compte.
b) En el seu endeutament, el Consorci se subjectarà
als límits establits per a cada exercici per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Este límit tindrà el caràcter de
net i serà efectiu al terme de l’exercici.
c) El deute instrumentat en valors negociables en
borsa serà admés d’ofici en la negociació en les borses de
valors.
d) Les obligacions patrimonials del Consorci tenen la
garantia de l’Estat en els mateixos termes que les de la
Hisenda pública.
Disposició addicional única. Adaptació de l’àmbit funcional del Consorci a l’evolució del mercat assegurador.
Mitjançant un reial decret, podrà reduir-se l’àmbit funcional del Consorci segons l’evolució del mercat assegurador.
Disposició final primera. Títol competencial.
Este text refós es dicta a l’empara del que establix
l’article 149.1.6a de la Constitució.
Disposició final segona. Potestat reglamentària.
Correspon al Govern, a proposta del ministre
d’Economia i Hisenda i del ministre d’Administracions
Públiques, amb audiència prèvia de la Junta Consultiva
d’Assegurances i Fons de Pensions, desenvolupar este
estatut legal en les matèries que s’atribuïxen expressament a la potestat reglamentària, així com, en general, en
totes aquelles susceptibles de desplegament reglamentari en què siga necessari per a la seua correcta execució.
Correspon al ministre d’Economia i Hisenda, amb
audiència prèvia de la Junta Consultiva d’Assegurances i
Fons de Pensions, desenvolupar este estatut legal en les
matèries que específicament atribuïx a la potestat reglamentària del dit ministre.
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REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la
Circulació de Vehicles de Motor. («BOE» 267,
de 5-11-2004.)

Este reial decret legislatiu té com a objecte l’aprovació
d’un text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor, que complix el mandat conferit al Govern per la disposició final
primera de la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de Modificació i Adaptació a la Normativa Comunitària de la Legislació d’Assegurances Privades. La dita disposició final
autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de
l’entrada en vigor de la Llei 34/2003, de 4 de novembre,
elabore i aprove un text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de
Motor que substituïsca l’aprovat pel Decret 632/1968, de
21 de març, que incloga les modificacions introduïdes per
lleis posteriors. La delegació inclou la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser
refosos.
El Decret 632/1968, de 21 de març, va aprovar el text
refós de la Llei 122/1962, de 24 de desembre, sobre Ús i
Circulació de Vehicles de Motor. Este text refós ha sigut
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objecte al llarg de la seua vigència de variades i profundes
modificacions.
El Reial Decret Legislatiu 1301/1986, de 28 de juny, pel
qual s’adapta el text refós de la Llei sobre Ús i Circulació
de Vehicles de Motor a l’ordenament jurídic comunitari,
que posteriorment va ser derogat per la Llei 30/1995, de 8
de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, va donar una nova redacció al títol I del text
refós de la Llei sobre Ús i Circulació de Vehicles de Motor,
aprovat pel Decret 632/1968, de 21 de març, a fi d’adequar
el seu contingut a la Directiva 72/166/CEE del Consell, de
24 d’abril de 1972, modificada per la Directiva 72/430/CEE
del Consell, de 19 de desembre de 1972, i a la Directiva
84/5/CEE del Consell, de 30 de desembre de 1983, relatives a l’assegurament de la responsabilitat civil derivada
de la circulació de vehicles automòbils i al control de
l’obligació d’assegurar esta responsabilitat (primera i
segona directives de l’assegurança d’automòbils).
La incorporació d’estes normes comunitàries exigia,
d’una banda, l’adaptació de la cobertura de l’assegurança
obligatòria d’automòbils a l’àmbit territorial dels estats
membres, exigència que en part havia tingut lloc a partir de
l’adhesió d’Espanya a les comunitats europees, i, d’una
altra, la subscripció obligatòria d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrira, en els termes i amb l’extensió
prevista en la normativa comunitària, tant els danys corporals com els materials. Igualment, els estats membres
havien de constituir o reconéixer un organisme que tinguera
per missió reparar, almenys en els límits de l’assegurança
obligatòria, els dits danys corporals o materials, en els supòsits previstos en la normativa comunitària, la qual cosa va
obligar a revisar i ampliar les funcions del Consorci de Compensació d’Assegurances, entitat que exercia al nostre país
la missió de l’organisme abans mencionat.
La Llei 21/1990, de 19 de desembre, per a adaptar el
dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre Llibertat de
Servicis en Assegurances diferents de la de Vida, i
d’actualització de la legislació d’assegurances privades,
va introduir xicotetes modificacions en el títol II de la Llei
sobre Ús i Circulació de Vehicles de Motor, que van afectar els seus articles 6, 12, 14, 16 i 17, i va derogar el seu
article 13.
La Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i
Supervisió de les Assegurances Privades, va incorporar al
dret espanyol les normes contingudes en una sèrie de
directives comunitàries, entre les quals la Directiva
90/232/CEE del Consell, de 14 de maig de 1990, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres
sobre l’assegurança de responsabilitat civil derivada de la
circulació de vehicles automòbils (tercera directiva de
l’assegurança d’automòbils). Esta tercera directiva
ampliava el sistema obligatori de cobertura en una assegurança molt sensible socialment, atesa la importància
creixent de la circulació de vehicles de motor, així com de
les responsabilitats derivades dels accidents ocasionats
amb la seua utilització. El règim de garanties contingut en
la norma comunitària comportava que, en l’àmbit dels
danys a les persones, únicament els patits pel conductor
quedaven exclosos de la cobertura per l’assegurança obligatòria; que la prima única que se satisfà en totes les
pòlisses de l’assegurança obligatòria cobrix, en tot el
territori de l’espai econòmic europeu, els límits legals
d’aquella d’acord amb la legislació de l’estat membre en
què s’ocasiona el sinistre o, inclús, la de l’estacionament
del vehicle, quan estos límits siguen superiors; que en
cap cas no pot condicionar-se el pagament de la indemnització per l’assegurança obligatòria a la demostració que
el responsable no pot satisfer-la; i, finalment, que les persones implicades en l’accident puguen conéixer en el termini més breu possible l’entitat asseguradora que cobrix
la responsabilitat civil del causant.
Tots estos aspectes es van incorporar a través de la
profunda modificació que la disposició addicional octava

