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assegurats al Consorci de Compensació d’Assegurances,
que han de ser individualitzades per a la cobertura dels
danys directes i per a la de la pèrdua de beneficis, les
aprova la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions a proposta del Consorci de Compensació d’As-
segurances i es publiquen en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat».

2. Les tarifes esmentades han de respectar els prin-
cipis d’equitat i suficiència fundats en les regles de la
tècnica asseguradora, i han d’estar basades en principis
de compensació entre tipus de béns o de riscos, zones
geogràfiques i graus d’exposició.

Article 14. Informació que s’ha de facilitar al Consorci
de Compensació d’Assegurances.

Les entitats asseguradores que operin en els rams
d’assegurança amb recàrrec obligatori a favor del Con-
sorci de Compensació d’Assegurances han de facilitar
a l’esmentada entitat pública empresarial la informació
relativa a les pòlisses, riscos, garanties, cobertures, clàu-
sules i capitals que afectin les esmentades operacions
en els models que a l’efecte aprovi la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions a proposta del Con-
sorci de Compensació d’Assegurances.

MINISTERI D’HISENDA
3450 ORDRE HAC/429/2004, de 13 de febrer, per

la qual es fan públics els límits dels diferents
tipus de contractes a l’efecte de la contrac-
tació administrativa a partir de l’1 de gener
de 2004. («BOE» 48, de 25-2-2004.)

La comunicació de la Comissió Europea (2001/
C 322/03), publicada en el «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees» número C 322, de 27 de novembre
de 2001, feia públic el contravalor dels llindars corres-
ponents als contractes públics d’obres, subministra-
ments i serveis i als contractes subjectes a l’Acord sobre
contractació pública a partir de l’1 de gener de 2002.

Fent ús del que estableixen la disposició addicional
segona de la Llei de contractes de les administracions
públiques, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, i la disposició final tercera de
la Llei 48/1998, de 30 de desembre, en el sentit que
les xifres que d’ara endavant fixi la Unió Europea i es
publiquin per ordre del ministre d’Hisenda en euros o
en drets especials de gir (DEG) substitueixen les que
figurin en el text de les dues lleis, l’Ordre HAC/737/
2002, de 2 d’abril de 2002 («Butlletí Oficial de l’Estat»
número 83, de 6 d’abril de 2002), va fer públics els
límits aplicables als contractes previstos a les directives
comunitàries i als inclosos a l’Acord sobre contractació
pública, alterant les xifres que figuraven en diversos arti-
cles de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques i de la Llei 46/1998, de 16 de desembre, a partir
de l’1 de gener de 2002.

El «Diari Oficial de la Unió Europea» número C 309,
de 19 de desembre de 2003, publica la comunicació
de la Comissió Europea (2003/C 309/07) que fixa, a
partir de l’1 de gener de 2004, els llindars previstos
per als contractes públics i el contravalor en euros dels
drets especials de gir, i aclareix que per als estats mem-
bres que participin en l’euro les quantitats en euros s’a-
pliquen directament.

És procedent, per tant, incorporar a la legislació espa-
nyola els límits fixats, a partir de l’1 de gener de 2004,
per la Comissió Europea i assenyalar les xifres que han
de figurar en els respectius preceptes de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques i de la Llei
48/1998, de 30 de desembre.

En virtut d’això, amb l’informe previ de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa, a proposta de la
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, disposo:

1. D’acord amb la comunicació de la Comissió Euro-
pea (2003/C 309/07) publicada en el «Diari Oficial de
la Unió Europea» número C 309, de 19 de desembre
de 2003, el valor dels límits aplicables als contractes
inclosos a l’Acord sobre contractació pública de l’Or-
ganització Mundial del Comerç a partir de l’1 de gener
de 2004 és el següent:

5.000.000 DEG: 5.923.624 euros.
400.000 DEG: 473.890 euros.
200.000 DEG: 236.945 euros.
130.000 DEG: 154.014 euros.

2. En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 2004
les xifres que figuren a la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i al text de la Llei
48/1998, de 30 de desembre, per la qual es regulen
els procediments de contractació en els sectors de l’ai-
gua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, han
de ser substituïdes per les resultants de la comunicació
de la Comissió Europea en els termes següents:

La xifra de 6.242.028 euros per la de 5.923.624
euros, equivalents a 5.000.000 de drets especials de
gir (DEG), en els articles 2.1.a), 133.1.a), 135.1, 140.2
i 152.1 de la Llei de contractes de les administracions
públiques, i en l’article 8.2.c) de la Llei 48/1998, de
30 de desembre.

La xifra de 249.681 euros per la de 236.945 euros,
equivalent a 200.000 drets especials de gir (DEG), en
els articles 2.1.a), 177.2 i 203.2.c) de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

La xifra de 162.293 euros per la de 154.014 euros,
equivalent a 130.000 drets especials de gir (DEG), en
els articles 177.2 i 203.2.b) de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

La xifra de 499.362 per la de 473.890 euros, equi-
valent a 400.000 drets especials de gir (DEG), en els
articles 8.2.a) i 38.1.b) de la Llei 48/1998, de 30 de
desembre.

Madrid, 13 de febrer de 2004.

MONTORO ROMERO

MINISTERI D’ECONOMIA
3453 REIAL DECRET 304/2004, de 20 de febrer,

pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons
de pensions. («BOE» 48, de 25-2-2004.)

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, integra l’originària Llei 8/1987, de
8 de juny, de regulació dels plans i fons de pensions,
i les seves modificacions successives, que han configu-
rat, juntament amb les assegurances, un instrument de
previsió social complementària específic, en el marc dels
sistemes privats d’estalvi finalista.
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D’acord amb l’evolució legislativa compilada en el text
refós de la Llei reguladora dels plans i fons de pensions,
aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2002,
de 29 de novembre, aquest Reial decret actualitza, sis-
tematitza i completa l’adaptació de la normativa regla-
mentària en matèria de plans i fons de pensions, comp-
tant així mateix amb l’experiència acumulada en la matè-
ria i prenent com a referència els desplegaments en l’àm-
bit de la Unió Europea.

Aquest nou Reglament de plans i fons de pensions
integra i substitueix el reglament originari, aprovat mit-
jançant el Reial decret 1307/1988, de 30 de setembre,
i parcialment modificat posteriorment, especialment mit-
jançant el Reial decret 1589/1999, de 15 d’octubre.
Per part seva, el Reial decret 1588/1999, de 15 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la instru-
mentació dels compromisos per pensions de les empre-
ses amb els treballadors i beneficiaris, manté expres-
sament la seva vigència.

El nou desplegament normatiu ha estat orientat per
diversos principis: en primer lloc, la necessitat de desen-
volupar diferents aspectes introduïts mitjançant la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, referents a la consideració
dels plans de pensions d’ocupació com un instrument
de previsió social empresarial coordinat amb els pro-
cessos de representació i negociació co�ectiva en l’àmbit
laboral, per oferir a les parts implicades un grau d’au-
tonomia i llibertat de pactes que permeti la seva adap-
tació a les necessitats i característiques que concorren
en l’àmbit laboral i empresarial amb més flexibilitat.

En segon lloc, s’avança en la diferenciació, apuntada
per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, existent entre
els fons de pensions d’ocupació (que integren plans de
pensions d’ocupació) i els fons de pensions personals
(que integren plans de pensions individuals i associats),
donada la diferent naturalesa dels seus objectius. Els
primers s’enquadren en l’anomenat segon pilar de la
previsió complementària, que permet instrumentar els
compromisos per pensions de les empreses amb els seus
treballadors, mentre que els segons s’enquadren en l’a-
nomenat tercer pilar, que canalitza decisions individuals
i independents d’estalvi finalista.

En tercer lloc, s’incorpora a la normativa el resultat
de determinades disposicions de la regulació de la Unió
Europea en matèria financera, i especialment la Directiva
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
3 de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió
dels fons de pensions d’ocupació. Aquest cos normatiu
orienta la nova regulació de les inversions dels fons de
pensions, estableix més seguretat jurídica als subjectes
interventors en el procés d’inversió i augmenta el nivell
de transparència i informació cap als partícips. La regu-
lació de les inversions es tracta d’adequar a una situació
dels mercats financers diferent de l’existent el 1988,
data d’aprovació del reglament vigent. En concret, sota
l’orientació general de la directiva referida, aquesta regu-
lació pren com a referència prudencial la regulació de
les inversions de les provisions tècniques de les entitats
asseguradores, i s’orienta també amb la regulació de
les institucions d’inversió co�ectiva. En tot cas s’ha de
tenir en compte el caràcter prudencial que ha de guiar
aquestes inversions, atesa la seva naturalesa d’inversió
a llarg termini, de tipus finalista. Para�elament s’incor-
poren disposicions relatives a la lliure prestació de serveis
en matèria financera, de manera que es dóna més relle-
vància normativa als serveis prestats en aquest àmbit,
circumstància que redunda, al seu torn, en una millora
dels serveis prestats i en un increment de l’especialització
de l’activitat.

Finalment, atesa la naturalesa de les diverses modi-
ficacions i l’anàlisi sistemàtica que s’ha pretès donar a
la regulació, era procedent fer una nova estructura d’a-
cord amb aquesta. El nou reglament que s’aprova conté
cinc títols, tres disposicions addicionals, cinc disposi-
cions transitòries i dues disposicions finals. Com a meto-
dologia s’ha seguit el text legal, per completar i con-
cretar-ne el desplegament d’acord amb l’habilitació pre-
vista.

El títol I comença amb una descripció general de les
institucions que conformen el sistema de plans i fons
de pensions: incideix en la naturalesa dels plans de pen-
sions, i concreta els seus principis bàsics establerts sota
sistemes financers i actuarials de capitalització. També
es refereix a la naturalesa dels fons de pensions com
a patrimonis independents adscrits al desenvolupament
dels plans de pensions, en les seves dues categories,
fons d’ocupació i personals, i en l’encàrrec de la seva
representació, administració i custòdia a entitats espe-
cialitzades, les entitats gestores i dipositàries de fons
de pensions. Alhora, aquest títol I desplega el règim gene-
ral de les contribucions, contingències i prestacions del
sistema de plans de pensions, complementat amb el
règim específic per a persones amb discapacitat derivat
de la disposició addicional quarta del text refós de la
Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

El títol II regula la figura dels plans de pensions, com
a instrument financer i contractual; a partir de la clas-
sificació dels plans de pensions per raó de les obligacions
estipulades, que distingeixen els règims d’aportació defi-
nida, prestació definida i mixtos, tenint en compte la
titularitat i l’adscripció dels recursos integrats en el fons
de pensions, i les condicions pactades plasmades en
les seves especificacions i, si s’escau, en la base tècnica,
es descriuen els principals aspectes financers i actuarials
del sistema de capitalització, i es regulen les reserves
i les garanties financeres que s’han de constituir, la deter-
minació dels drets econòmics individuals, la revisió periò-
dica del sistema financer actuarial, així com la terminació
i la liquidació dels plans de pensions. A continuació s’a-
borda la regulació específica dels plans del sistema d’o-
cupació, especialment l’àmbit personal i el procés de
promoció, el funcionament de la comissió de control
del pla, i aspectes rellevants del desenvolupament del
pla de pensions com la modificació de les seves espe-
cificacions i la incidència de les revisions actuarials, els
drets i les obligacions d’informació a partícips i bene-
ficiaris, i els drets en cas de cessament de la relació
laboral, i s’aborda un desenvolupament específic dels
plans d’ocupació de promoció conjunta promoguts per
diverses empreses, desenvolupant de manera flexible les
diferents possibilitats per tenir en compte les diferents
característiques de les empreses, especialment de les
petites i mitjanes empreses i les circumstàncies que con-
corren en l’àmbit laboral i empresarial.

Aquest títol II també conté disposicions específiques
per als plans de pensions del sistema individual, pro-
moguts per les entitats financeres, i destaca la figura
del defensor del partícip instituïda per la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, així com disposicions per als plans
de pensions del sistema associat, promoguts per asso-
ciacions o sindicats en interès dels seus socis o afiliats;
de la regulació d’aquests sistemes s’ha de destacar la
potenciació de la transparència i dels drets i les obli-
gacions d’informació als partícips i beneficiaris, en sin-
tonia amb la previsió del legislador, i en coherència tam-
bé amb les previsions en aquesta matèria de la Llei
44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma
del sistema financer.
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El títol III regula la figura dels fons de pensions, i
també distingeix una regulació dels elements comuns
i desenvolupa posteriorment les característiques pròpies
dels fons d’ocupació i els personals. La regulació general
aborda el procés de constitució i la posada en funcio-
nament del fons de pensions, el contingut de les seves
normes de funcionament documentades per les quals
s’ha de regir, la integració de plans de pensions, i la
dissolució i liquidació dels fons de pensions.

Les disposicions específiques per als fons de pensions
d’ocupació que conté aquest títol III incideixen en el fun-
cionament de la comissió de control del fons de pensions,
i regulen la canalització de recursos d’un pla de pensions
d’ocupació a un altre o uns altres fons diferents del fons
de pensions al qual està adscrit, així com la multiads-
cripció del pla de pensions d’ocupació a diversos fons
de pensions, les dues possibilitats introduïdes per la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que permeten participar
en diferents polítiques d’inversió, beneficiar-se de les eco-
nomies d’escala o, si s’escau, flexibilitzar l’adscripció dels
recursos en funció de les característiques i les necessitats
dels co�ectius que integren el pla. D’altra banda, s’es-
tableixen disposicions específiques per a fons de pen-
sions personals, destinats al desenvolupament de plans
de pensions del sistema individual i associat.

El títol III es completa amb el desenvolupament del
règim d’inversions dels fons de pensions, i aborda els
principis i els requisits d’aptitud dels actius, els criteris
prudencials de diversificació, dispersió, congruència i
liquiditat de les inversions, les condicions generals de
les operacions sobre inversions, els criteris de valoració
dels actius i la inversió en fons de pensions oberts que
canalitzen recursos d’altres fons de pensions, així com
la referència a garanties financeres externes ofertes a
partícips de plans de pensions contractualment indepen-
dents del fons i del pla de pensions.

El títol IV regula les figures de l’entitat gestora i la
dipositària del fons de pensions, els requisits per a l’exer-
cici de la seva activitat com a tals, el contingut de les
seves funcions, la retribució dels seus serveis, així com
la substitució de la gestora o dipositària d’un fons de
pensions. Aquest títol IV regula, a més, la lliure prestació
de serveis o la contractació de la gestió i dipòsit dels
actius financers del fons de pensions amb terceres enti-
tats autoritzades d’acord amb les directives comunitàries
per a la prestació d’aquests serveis.

El títol V conté el règim general de control admi-
nistratiu, les obligacions comptables i d’informació, i inci-
deix en les funcions d’ordenació i supervisió adminis-
trativa conferides al Ministeri d’Economia, el contingut
dels registres administratius, la subjecció a la normativa
comptable i a l’auditoria dels comptes anuals dels fons
de pensions i les seves entitats gestores, les obligacions
d’informació i la publicitat i contractació de plans de
pensions.

El reglament es completa amb tres disposicions addi-
cionals, cinc disposicions transitòries i dues disposicions
finals.

La disposició addicional primera es refereix a les con-
tingències subjectes a la disposició addicional primera
del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons
de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002,
de 29 de novembre, que regula l’obligació d’exterioritzar
els compromisos per pensions assumits per les empreses
en els mateixos termes que preveu el text refós de la
Llei. La segona regula el termini de resolució de les so�i-
cituds d’autorització administrativa. La tercera es refereix
a les condicions d’exercici de l’activitat professional dels
actuaris en relació amb els plans de pensions d’ocupació.

Les cinc disposicions transitòries incideixen en el
manteniment de la vigència del règim transitori d’inte-

gració voluntària en plans de pensions d’institucions de
previsió existents abans de l’entrada en vigor de l’ori-
ginària Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels
plans i fons de pensions, en la mesura que encara per-
sisteix; en l’adaptació dels plans i fons de pensions
preexistents a les noves disposicions reglamentàries; a
l’establiment d’un règim transitori per a les inversions
dels fons de pensions; en la vigència dels crèdits con-
cedits a partícips anteriorment, i en l’adaptació de les
comissions de control dels plans de pensions a la regu-
lació introduïda per la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
i al seu corresponent desenvolupament reglamentari.

La disposició final primera recull la disposició final
segona del text refós de la Llei de regulació dels plans
i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2002, de 29 de novembre, relativa a la previsió social
complementària del personal al servei de les adminis-
tracions, entitats i empreses públiques, en la redacció
que en fa la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesu-
res de reforma del sistema financer, i que afecta les
assegurances co�ectives i els plans de pensions del sis-
tema d’ocupació promoguts per aquelles per a la ins-
trumentació dels seus compromisos per pensions amb
el seu personal, i exclou de la consideració i les normes
la concurrència de les pensions públiques a les pres-
tacions abonades a través dels esmentats contractes i
plans de pensions, segons el que preveu la legislació.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre d’Economia, amb l’aprovació prèvia
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 20 de febrer de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de plans i fons
de pensions.

S’aprova el Reglament de plans i fons de pensions,
que s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria. Normes derogades i declarades
vigents.

1. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableixen
aquest Reial decret i el reglament que aprova i, en par-
ticular, les següents:

a) El Reglament de plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret 1307/1988, de 30 de setembre, sense
perjudici del que preveu l’apartat 2 d’aquesta disposició.

b) El Reial decret 1589/1999, de 15 d’octubre, pel
qual es modifica el Reglament de plans i fons de pen-
sions, aprovat pel Reial decret 1307/1988, de 30 de
setembre, sense perjudici del que preveu l’apartat 2.f)
d’aquesta disposició derogatòria.

c) El Reial decret 1351/1998, de 26 de juny, pel
qual s’estableixen les condicions per a la contractació
de l’Administració i el dipòsit dels actius financers estran-
gers dels fons de pensions.

2. Mantenen la vigència:

a) Del Reglament de plans i fons de pensions apro-
vat pel Reial decret 1307/1988, de 30 de setembre,
mantenen la vigència l’article 56.1; l’article 60; l’article
62; l’article 63.2; l’article 72, i l’article 73.2; la disposició
addicional única, i les disposicions transitòries que man-
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tenen els seus efectes respecte als plans de reequilibri
que es van acollir a aquestes.

b) El Reglament sobre la instrumentació dels com-
promisos per pensions de les empreses amb els treba-
lladors i beneficiaris, aprovat pel Reial decret
1588/1999, de 15 d’octubre.

c) L’Ordre de 7 de novembre de 1988, per la qual
es determina el procediment d’inscripció registral d’ins-
titucions relacionades amb els plans i els fons de pen-
sions regulats per la Llei 8/1987, de 8 de juny.

d) L’Ordre de 21 de juliol de 1990, per la qual s’a-
proven normes de naturalesa actuarial aplicables als
plans de pensions, a excepció dels apartats segon, tercer
i vuitè.

e) L’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’a-
prova el sistema d’informació estadisticocomptable de
les entitats gestores de fons de pensions.

f) La disposició addicional única i la disposició tran-
sitòria única del Reial decret 1589/1999, de 15 d’oc-
tubre, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons
de pensions, aprovat pel Reial decret 1307/1988, de
30 de setembre.

g) La Resolució de la Direcció General d’Assegu-
rances i Fons de Pensions, de 31 d’octubre de 2000,
en relació amb les taules de mortalitat i supervivència
utilitzades en els plans de pensions per a les contin-
gències en què estigui definida la prestació.

Les disposicions esmentades en els paràgrafs c) a
g) anteriors mantenen la vigència en el que no s’oposin
al Reglament de plans i fons de pensions que s’aprova,
i són aplicables mentre no es dictin noves disposicions
en la matèria en desplegament del Reglament que s’a-
prova, en substitució d’aquelles.

Disposició final primera. Competències de l’Estat.

Les disposicions que conté el Reglament de plans
i fons de pensions que s’insereix a continuació tenen
la consideració d’ordenació bàsica de la banca i les asse-
gurances, i de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica, d’acord amb l’article 149.1.11a i 13a de la Cons-
titució, llevat de les matèries a què es refereixen els
paràgrafs següents, que es consideren competència
exclusiva de l’Estat:

a) D’acord amb l’article 149.1.6a de la Constitució,
es consideren legislació mercantil les matèries regula-
des en:

1r Els títols I i II, llevat dels articles: 19, 20, 21,
23, 27 a 32, tots dos inclusivament, 34, 40, 41, 47,
48, 49, 53 i 54.

2n La disposició addicional primera i les disposi-
cions transitòries primera i segona.

b) D’acord amb l’article 149.1.14a de la Constitució,
es consideren legislació de la hisenda general les matè-
ries regulades a la disposició transitòria primera i a la
disposició final primera.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 de febrer de 2004.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

REGLAMENT DE PLANS I FONS
DE PENSIONS

TÍTOL I

Sistema de plans i fons de pensions

CAPÍTOL I

Institucions i elements que conformen el sistema

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar 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.

Les referències contingudes en aquest reglament al
text refós de la Llei s’entenen fetes al text refós de la
Llei de regulació dels plans i els fons de pensions indicat
en el paràgraf anterior i a les modificacions posteriors
del seu contingut.

Article 2. Naturalesa dels plans de pensions.

1. Els plans de pensions defineixen el dret de les
persones, a favor de les quals es constitueixen, a per-
cebre rendes o capitals per jubilació, supervivència, inca-
pacitat permanent i mort i les obligacions de contribució
a aquests. Els recursos necessaris per al finançament,
la cobertura i l’efectivitat dels plans de pensions s’in-
tegren en els fons de pensions que regula aquest regla-
ment.

Constituïts voluntàriament, les prestacions dels plans
de pensions no són substitutives, en cap cas, d’aquelles
a les quals es pugui tenir dret en el règim corresponent
de la Seguretat Social, i tenen, en conseqüència, caràcter
privat i complementari o no d’aquelles.

Queda reservada la denominació de plans de pen-
sions, així com les seves sigles, als plans que regula
aquest reglament.

2. Els elements personals d’un pla de pensions són:

a) El promotor del pla: té aquesta consideració qual-
sevol empresa, societat, entitat, corporació, associació
o sindicat que promogui la seva creació o participi en
el seu desenvolupament.

b) Els partícips: tenen aquesta consideració les per-
sones físiques en l’interès de les quals es crea el pla,
amb independència que realitzin aportacions o no.

c) Els beneficiaris, entenent-se com a tals les per-
sones físiques amb dret a la percepció de prestacions,
tant si han estat partícips com si no ho han estat.

3. Els plans de pensions subjectes a aquest regla-
ment s’enquadren necessàriament en una de les moda-
litats següents:

a) Sistema d’ocupació: correspon als plans el pro-
motor dels quals és qualsevol empresa, societat, cor-
poració o entitat i els partícips dels quals siguin els
empleats d’aquestes.

b) Sistema associat: correspon a plans el promotor
dels quals sigui qualssevol associació o sindicat, i els
partícips són els seus associats, membres o afiliats.

c) Sistema individual: correspon a plans el promotor
dels quals és una entitat de caràcter financer i els par-
tícips dels quals són qualssevol persones físiques.
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4. Els plans de pensions han de complir cadascun
dels principis bàsics següents:

a) No discriminació: els plans de pensions han de
garantir l’accés com a partícip d’un pla a qualsevol per-
sona física que reuneixi les condicions de vinculació o
de capacitat de contractació amb el promotor que carac-
teritzen cada tipus de contracte.

El principi de no discriminació s’aplica a les diferents
modalitats de plans en els termes previstos en aquest
reglament.

b) Capitalització: els plans de pensions s’instrumen-
ten mitjançant sistemes financers o actuarials de capi-
talització. En conseqüència, les prestacions s’han d’a-
justar estrictament al càlcul derivat d’aquests sistemes.

c) Irrevocabilitat d’aportacions: les contribucions
dels promotors als plans de pensions tenen el caràcter
d’irrevocables.

d) Atribució de drets: les contribucions i les apor-
tacions als plans de pensions i el sistema de capitalització
utilitzat determinen per als partícips uns drets de con-
tingut econòmic destinats a la consecució de les pres-
tacions en els termes que preveu aquest reglament.

e) Integració obligatòria en un fons de pensions: les
contribucions dels promotors i les aportacions dels par-
tícips, i qualssevol recursos adscrits al pla de pensions,
s’han d’integrar obligatòriament en un fons de pensions
en els termes que fixa aquest Reglament.

5. En els plans d’ocupació i associat s’ha de cons-
tituir una comissió de control del pla, representativa dels
seus elements personals, el funcionament del qual s’ha
d’ajustar al que preveu aquest Reglament.

6. Les contribucions i aportacions als plans de pen-
sions s’han d’ajustar als límits que assenyala la normativa
vigent.

Article 3. Naturalesa dels fons de pensions.

1. Els fons de pensions són patrimonis creats a l’ex-
clusiu objecte de donar compliment a plans de pensions,
la gestió, la custòdia i el control dels quals s’han de
fer d’acord amb aquest Reglament.

Queda reservada la denominació de fons de pensions,
així com les seves sigles, als fons constituïts d’acord
amb aquest Reglament.

2. Els fons de pensions que regula aquesta norma-
tiva no tenen personalitat jurídica i són administrats
necessàriament per una entitat gestora amb el concurs
d’una entitat dipositària que compleixin les condicions
establertes en aquest reglament.

3. Es poden constituir fons de pensions per a la
instrumentació de diversos plans de pensions o d’un únic
pla. En funció de les modalitats de plans de pensions
que integrin, els fons de pensions es classifiquen en:

a) Fons de pensions d’ocupació. Els plans de pen-
sions del sistema d’ocupació s’han d’integrar necessà-
riament en un fons de pensions amb un àmbit d’actuació
que es limiti al desenvolupament de plans de pensions
del sistema esmentat.

b) Fons de pensions personals, l’àmbit d’actuació
dels quals es limita al desenvolupament dels plans del
sistema individual o associat.

4. En els fons de pensions s’ha de constituir una
comissió de control del fons, representativa dels plans
de pensions adscrits, el funcionament de la qual s’ha
d’ajustar al que preveu aquest reglament. La constitució
d’aquesta comissió de control no és necessària quan
el fons de pensions integri exclusivament plans del sis-
tema individual promoguts per la mateixa entitat.

5. Els creditors dels fons de pensions no poden fer
efectius els seus crèdits sobre els patrimonis dels pro-
motors dels plans i dels partícips, la responsabilitat dels
quals està limitada als seus respectius compromisos d’a-
portació als seus plans de pensions adscrits.

El patrimoni dels fons de pensions no respon pels
deutes de les entitats promotora, gestora i dipositària.

Article 4. Entitats gestores i entitats dipositàries de fons
de pensions.

1. Poden ser entitats gestores de fons de pensions
les societats anònimes, l’objecte exclusiu de les quals
sigui l’administració de fons de pensions, sempre que
compleixin els requisits establerts en aquest Reglament.

També poden ser entitats gestores de fons de pen-
sions les entitats asseguradores autoritzades per operar
a Espanya en el ram de l’assegurança directa sobre la
vida, i les mutualitats de previsió social, sempre que com-
pleixin els requisits que preveu aquest Reglament.

La denominació d’entitat gestora de fons de pensions
o societat gestora de fons de pensions queda reservada
exclusivament a les entitats que compleixin els requisits
que preveu aquest Reglament.

2. La custòdia i el dipòsit dels valors mobiliaris i
altres actius financers integrats en els fons de pensions
correspon a una entitat dipositària establerta a Espanya.
Poden ser entitats dipositàries de fons de pensions les
entitats de crèdit que reuneixin els requisits establerts
en aquest reglament.

3. Les entitats gestores i les dipositàries actuen en
interès dels fons que administrin o custodiïn, i són res-
ponsables davant les entitats promotores, els partícips
i els beneficiaris de tots els perjudicis que se’ls causin
per l’incompliment de les seves obligacions respectives.
Les dues entitats estan obligades a exigir-se recíproca-
ment aquesta responsabilitat en interès d’aquells.

CAPÍTOL II

Règim de contribucions i prestacions del sistema

SECCIÓ 1a RÈGIM GENERAL D’APORTACIONS,
CONTINGÈNCIES I PRESTACIONS

Article 5. Subjectes aportants.

1. Únicament poden realitzar aportacions o contri-
bucions els següents elements personals dels plans de
pensions:

a) Els partícips, sigui quin sigui el sistema del pla.
b) El promotor d’un pla del sistema d’ocupació, a

favor dels seus empleats partícips, els quals assumeixen
la titularitat sobre l’aportació imputada. Així mateix, els
empresaris individuals que facin contribucions empre-
sarials a favor dels seus treballadors, com a promotors
d’un pla de pensions d’ocupació, poden fer aportacions
pròpies al pla esmentat.

Les contribucions les han de fer els promotors de
plans d’ocupació i les aportacions les han de fer els par-
tícips, en els casos i en la forma que, d’acord amb aquest
Reglament, estableixi el pla de pensions respectiu.

2. No són admissibles aportacions o contribucions
efectuades per entitats o persones diferents dels ele-
ments personals esmentats a l’apartat anterior, sense
perjudici del règim especial previst per a persones amb
discapacitat a la secció 2a d’aquest capítol.

No obstant això, es poden admetre increments patri-
monials a títol gratuït obtinguts per un pla de pensions,
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de manera directa o a través del seu fons de pensions,
sempre que l’import total s’imputi financerament entre
els partícips del pla i aquests tributin d’acord amb la
normativa aplicable.

Necessàriament, les aportacions directes del partícip
les ha de fer aquest, sense que la mera mediació d’un
tercer en el pagament pugui alterar la naturalesa de la
renda destinada a aquesta aportació i el seu tractament
a l’efecte de retencions o un altre tipus d’exacció.

Article 6. Limitació de les aportacions anuals.

1. Les aportacions anuals màximes als plans de pen-
sions regulats en aquest reglament s’han d’adequar al
següent:

a) El total de les aportacions anuals màximes dels
partícips als plans de pensions que regula aquest Regla-
ment, sense incloure les contribucions empresarials que
els promotors de plans de pensions d’ocupació imputin
als partícips, no pot excedir els límits establerts amb
caràcter general i en funció de l’edat a l’article 5.3.a)
del text refós de la llei o en disposició amb rang de
llei que modifiqui els límits esmentats.

b) El conjunt de les contribucions empresarials efec-
tuades pels promotors de plans de pensions d’ocupació
a favor dels seus empleats i imputades a aquells té com
a límit anual màxim les quanties establertes a l’article
5.3.b) del text refós de la Llei o en una disposició amb
rang de llei que modifiqui els límits esmentats.

Els empresaris individuals que facin contribucions
empresarials a favor dels seus treballadors, com a pro-
motors d’un pla de pensions d’ocupació, poden fer apor-
tacions pròpies al pla esmentat, fins al límit màxim esta-
blert per a les contribucions empresarials. Aquestes apor-
tacions es qualifiquen com a contribucions empresarials,
llevat a l’efecte del còmput de límits.

c) Els límits a què es refereixen els paràgrafs a) i
b) anteriors s’apliquen de manera independent i indi-
vidualment a cada partícip integrat a la unitat familiar.

d) Excepcionalment, l’empresa promotora pot fer
contribucions a un pla de pensions d’ocupació del qual
sigui promotor quan siguin necessàries per garantir les
prestacions en curs o els drets dels partícips de plans
que incloguin règims de prestació definida per a la jubi-
lació i s’hagi posat de manifest, a través de l’oportú dic-
tamen d’actuari independent o de les revisions actuarials,
l’existència d’un dèficit en el pla de pensions.

2. Cap pla de pensions pot admetre aportacions
anuals d’un mateix partícip, directes o imputades, per
un import superior al que preveuen els apartats anteriors,
sense perjudici del que estableix la disposició transitòria
cinquena del text refós de la Llei i del règim especial
per a persones amb discapacitat que preveu aquest
Reglament.

3. Els excessos que es produeixin sobre l’aportació
màxima establerta poden ser retirats abans del 30 de
juny de l’any següent, sense aplicació de la sanció que
preveu l’article 36.4 del text refós de la Llei.

Tot això s’entén sense perjudici de l’obligació de les
entitats gestores i dipositàries de no acceptar aporta-
cions superiors als límits establerts, i de la responsabilitat
administrativa sancionable d’acord amb el que preveu
l’article 35.3.n) del text refós de la Llei.

La devolució de les quanties indegudament aportades
s’ha d’ajustar a les condicions següents:

a) La devolució s’ha de fer per l’import efectivament
aportat en excés, amb càrrec al dret consolidat del par-
tícip. La rendibilitat imputable a l’excés d’aportació aug-
menta el patrimoni del fons de pensions si és positiva,
i és a compte del partícip si és negativa.

Si el dret consolidat és insuficient per a la devolució,
i el partícip ha fet aportacions a altres plans de pensions
en l’exercici en què es va produir l’excés, és procedent
la devolució de la resta aplicant les regles anteriors amb
càrrec als drets consolidats en els plans esmentats o
als que els drets s’hagin mobilitzat si s’escau.

b) Si es tracta d’excés d’aportacions de promotors
de plans de pensions del sistema d’ocupació, també és
procedent la devolució per l’import efectivament aportat
en excés augmentant al patrimoni del fons la rendibilitat
positiva imputable a aquest, i són a compte del promotor
si és negativa.

c) En cas que conflueixin en un mateix exercici apor-
tacions del partícip amb aportacions d’aquest vinculades
a les contribucions empresarials a un pla d’ocupació,
han de ser retirades en primer lloc les aportacions rea-
litzades al pla individual o associat.

El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén sen-
se perjudici que els excessos d’aportació siguin d’una
quantificació o instrumentació incorrecta del cobrament
i de les responsabilitats que en puguin derivar.

Article 7. Contingències.

Les contingències susceptibles de cobertura en un
pla de pensions poden ser:

a) Jubilació.

1r Per a la determinació de la contingència de jubi-
lació cal atenir-se al que preveu el règim de la Seguretat
Social corresponent.

Per tant, la contingència de jubilació s’entén produïda
quan el partícip accedeixi efectivament a la jubilació en
el règim de la Seguretat Social corresponent, sigui a
l’edat ordinària, anticipada o posteriorment.

Les persones que, d’acord amb la normativa de la
Seguretat Social, estiguin en la situació de jubilació par-
cial tenen com a condició preferent en els plans de pen-
sions la de partícip per a la cobertura de les contingències
previstes en aquest article susceptibles d’esdevenir-se,
i poden fer aportacions per a la jubilació total. No obstant
això, les especificacions dels plans de pensions poden
preveure el pagament de prestacions amb motiu de l’ac-
cés a la jubilació parcial. En tot cas és aplicable el règim
d’incompatibilitats que preveu l’article 11.

2n Quan no sigui possible l’accés d’un partícip a
la jubilació, la contingència s’entén produïda a partir de
l’edat ordinària de jubilació en el règim general de la
Seguretat Social, en el moment en què el partícip no
exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o profes-
sional, i no està cotitzant per a la contingència de jubi-
lació en cap règim de la Seguretat Social.

b) Incapacitat permanent total per a la professió
habitual, absoluta per a qualsevol feina, i gran invalidesa.

Per determinar aquestes situacions cal atenir-se al
que preveu el règim de la Seguretat Social corresponent.

c) Mort del partícip o beneficiari, que pot generar
dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d’altres
hereus o persones designades.

Article 8. Anticipació de la prestació corresponent a
jubilació.

1. Si les especificacions del pla de pensions ho pre-
veuen, es pot anticipar la percepció de la prestació
corresponent a jubilació a partir dels 60 anys d’edat.

A aquest efecte, han de concórrer en el partícip les
circumstàncies següents:

a) Que hagi cessat en qualsevol activitat que deter-
mini l’alta a la Seguretat Social, sense perjudici que, si
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s’escau, continuï assimilat a l’alta en algun règim de la
Seguretat Social.

b) Que en el moment de so�icitar la disposició anti-
cipada encara no compleixi els requisits per obtenir la
prestació de jubilació en el règim de la Seguretat Social
corresponent.

No és procedent l’avançament de la prestació que
regula aquest apartat en els casos que no sigui possible
l’accés a la jubilació a què es refereix l’article 7.a).2n.

2. Les especificacions dels plans de pensions també
poden preveure el pagament anticipat de la prestació
corresponent a la jubilació en cas que el partícip, tingui
l’edat que tingui, extingeixi la seva relació laboral i passi
a situació legal d’atur a conseqüència d’un expedient
de regulació d’ocupació aprovat per l’autoritat laboral.

Article 9. Supòsits excepcionals de liquiditat.

1. Excepcionalment, els drets consolidats en els
plans de pensions es poden fer efectius en la seva tota-
litat o en part en els casos de malaltia greu o atur de
llarga durada d’acord amb el que preveu aquest article,
sempre que ho prevegin expressament les especifica-
cions del pla de pensions i amb les condicions i limi-
tacions que aquestes estableixin.

2. Les especificacions de plans de pensions poden
preveure la facultat del partícip de fer efectius els seus
drets consolidats en el cas que es vegi afectat per una
malaltia greu o bé el cònjuge, o bé algun dels ascendents
o descendents d’aquells en primer grau, o la persona
que, en règim de tutela o acolliment, convisqui amb el
partícip o en depenguin.

Es considera malaltia greu a aquests efectes, sempre
que es pugui acreditar mitjançant un certificat mèdic
dels serveis competents de les entitats sanitàries de la
Seguretat Social o entitats concertades que atenguin
l’afectat:

a) Qualsevol malaltia o lesió que incapaciti tempo-
ralment per treballar o exercir l’activitat habitual de la
persona durant un període continuat mínim de tres
mesos, i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia
major o tractament en un centre hospitalari.

b) Qualsevol malaltia o lesió amb seqüeles perma-
nents que limitin parcialment o impedeixin totalment per
treballar o exercir l’activitat habitual de la persona afec-
tada, o la incapacitin per dur a terme qualsevol feina
o activitat, tant si requereix com si no, en aquest cas,
l’assistència d’altres persones per a les activitats més
essencials de la vida humana.

Els casos anteriors es consideren malaltia greu men-
tre no donin lloc a la percepció pel partícip d’una pres-
tació per incapacitat permanent en qualsevol dels seus
graus, d’acord amb el règim de la Seguretat Social, i
sempre que suposin per al partícip una disminució de
la renda disponible per augment de despeses o reducció
dels ingressos.

3. Els drets consolidats en els plans de pensions
es poden fer efectius en el cas d’atur de llarga durada
sempre que els partícips aturats compleixin les condi-
cions següents:

a) Estar en situació legal d’atur durant un període
continuat de 12 mesos com a mínim.

Es consideren situacions legals de desocupació els
casos d’extinció de la relació laboral o administrativa
i suspensió del contracte de treball previstos com a tals
situacions legals de desocupació a l’article 208.1.1 i 2
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, i normes complementàries i de desplegament.

b) No tenir dret a les prestacions per atur en el seu
nivell contributiu, o haver exhaurit les prestacions esmen-
tades.

c) Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació Estatal
o organisme públic competent com a demandant d’o-
cupació en el moment de la so�icitud.

d) En el cas dels treballadors pel seu compte que
hagin estat prèviament integrats en un règim de la Segu-
retat Social com a tals, el pla de pensions pot preveure
la facultat del partícip de fer efectius els seus drets con-
solidats quan figuri com a demandant d’ocupació de
manera ininterrompuda durant els 12 mesos anteriors
a la so�icitud, i se li reconegui el dret a la prestació
per desocupació en la modalitat assistencial.

Article 10. Prestacions.

1. Les prestacions són el dret econòmic dels bene-
ficiaris dels plans de pensions com a resultat de l’es-
deveniment d’una contingència coberta per aquests. Les
prestacions dels plans de pensions tenen el caràcter de
dineràries i poden ser:

a) Prestació en forma de capital, que consisteix en
una percepció de pagament únic. El pagament d’aquesta
prestació pot ser immediat a la data de la contingència
o diferit a un moment posterior.

Per raó d’una mateixa contingència, un beneficiari
només pot obtenir una única prestació d’aquesta moda-
litat.

Si, arribat el venciment assenyalat per al cobrament,
el beneficiari s’oposa al cobrament del capital, o no asse-
nyala el mitjà de pagament, l’entitat gestora ha de dipo-
sitar-ne l’import en una entitat de crèdit a disposició i
per compte del beneficiari, amb la qual cosa s’entén
satisfeta la prestació a càrrec del pla de pensions.

b) Prestació en forma de renda, que consisteix en
la percepció de dos o més pagaments successius amb
periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en
cada anualitat. La renda pot ser actuarial o financera,
de quantia constant o variable en funció d’algun índex
o paràmetre de referència predeterminat.

Les rendes poden ser vitalícies o temporals, imme-
diates a la data de la contingència o diferides a un
moment posterior.

En cas de defunció del beneficiari, les especificacions
poden preveure la reversió de la renda a altres bene-
ficiaris previstos o designats.

Per raó de la mateixa contingència, un beneficiari
pot percebre de cada pla de pensions dues o més pres-
tacions en forma de renda de diferents modalitats,
segons el que preveuen les especificacions.

c) Prestacions mixtes, que combinin rendes de qual-
sevol tipus amb un únic pagament en forma de capital,
i s’han d’ajustar al que preveuen els paràgrafs anteriors.

2. Les especificacions han de concretar la forma
de les prestacions, les modalitats, i les normes per deter-
minar-ne la quantia i els venciments, amb caràcter gene-
ral o opcional per al beneficiari, i han d’indicar si són
o no revaloritzables i, si s’escau, la forma de revaloració,
les seves possibles reversions i el grau d’assegurament
o garantia.

3. El beneficiari del pla de pensions o el seu repre-
sentant legal, d’acord amb el que preveuen les espe-
cificacions del pla, ha de comunicar l’esdeveniment de
la contingència, i assenyalar, si s’escau, la forma escollida
per al cobrament de la prestació, i presentar la docu-
mentació acreditativa que escaigui segons el que pre-
veuen les especificacions.

El termini previst en aquelles no pot ser superior a
sis mesos des que s’hagi produït la contingència o des
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del seu reconeixement per l’autoritat o organisme corres-
ponent. El retard en la comunicació de l’esdeveniment
de la contingència per part del beneficiari per damunt
del termini previst en la norma no comporta la pèrdua
del dret a la prestació, sense perjudici de la sanció admi-
nistrativa prevista a la llei a què pot donar lloc, si s’escau,
l’endarreriment esmentat.

En cas de mort, el termini es compta des que el bene-
ficiari o el seu representant legal tinguin coneixement
de la defunció del causant i de la seva designació com
a beneficiari, o des que pugui acreditar la seva condició
per disposició testamentària o altres mitjans.

Segons el que preveuen les especificacions, la comu-
nicació i acreditació documental es poden presentar
davant les entitats gestora o dipositària o promotora del
pla de pensions, o davant la comissió de control del
pla en el cas dels plans d’ocupació i associats, i el recep-
tor està obligat a fer les actuacions necessàries enca-
minades al reconeixement i l’efectivitat de la prestació.

4. El reconeixement del dret a la prestació ha de
ser notificat al beneficiari mitjançant un escrit signat per
l’entitat gestora, dins el termini màxim de 15 dies hàbils
des de la presentació de la documentació corresponent,
en què s’indiqui la forma, la modalitat i la quantia de
la prestació, la periodicitat i els venciments, les formes
de revaloració, possibles reversions i grau d’assegura-
ment o garantia, informar, si s’escau, del risc a càrrec
del beneficiari, i altres elements definitoris de la pres-
tació, segons el que preveuen les especificacions o d’a-
cord amb l’opció assenyalada per aquell.

Si es tracta d’un capital immediat, ha de ser abonat
al beneficiari dins el termini màxim de set dies hàbils
des que aquest presenti la documentació corresponent.

5. Si les especificacions ho preveuen, amb les con-
dicions que aquestes estableixin, i en la mesura que ho
permetin les condicions de garantia de les prestacions,
el beneficiari d’una prestació diferida o en curs de paga-
ment pot so�icitar l’anticipació de venciments i les quan-
ties inicialment previstes. Aquestes modificacions només
es poden autoritzar al beneficiari una vegada cada exer-
cici.

6. En els casos excepcionals de liquiditat que preveu
l’article 9, d’acord amb el que preveuen les especifica-
cions, i amb les condicions o limitacions que aquestes
estableixin, els drets consolidats es poden fer efectius
mitjançant un pagament o en pagaments successius
mentre es mantinguin aquestes situacions degudament
acreditades.

7. Les prestacions dels plans de pensions s’han d’a-
bonar al beneficiari o beneficiaris previstos o designats,
llevat que hi hagi embargament, trava judicial o admi-
nistrativa, cas en què cal atenir-se al que disposi el mana-
ment corresponent.

Article 11. Incompatibilitats del règim d’aportacions i
prestacions.

1. A partir de l’accés a la jubilació, les aportacions
a plans de pensions només es poden destinar a la con-
tingència de defunció.

No obstant això, si el jubilat inicia o reprèn l’activitat
laboral o professional, i causa alta en el règim de la
Seguretat Social corresponent, pot fer aportacions a
plans de pensions per a la jubilació en el règim esmentat.

Així mateix, si en el moment d’accedir a la jubilació
l’interessat continua d’alta en un altre règim de la Segu-
retat Social per l’exercici d’una segona activitat, pot fer
aportacions per a la jubilació en el règim esmentat.

2. Quan no sigui possible l’accés a la jubilació, les
aportacions que es facin a partir de l’edat ordinària de
jubilació en el règim general de la Seguretat Social
només es poden destinar a la contingència de mort si
concorren en l’interessat les circumstàncies següents:

a) Que hagi cessat o no exerceixi activitat laboral
o professional que determini l’alta en un règim de la
Seguretat Social.

b) Que no pugui accedir a la jubilació ni figuri en
cap règim de la Seguretat Social amb expectativa d’accés
posterior a aquesta situació.

Si el cessament d’activitat es produeix posteriorment
al compliment de l’edat ordinària de jubilació en el règim
general de la Seguretat Social, i hi concorren les altres
circumstàncies, les aportacions efectuades a partir del
cessament només es poden destinar a defunció.

No obstant això, en els casos previstos en aquest
apartat, si l’interessat inicia o reprèn l’activitat laboral
o professional, i causa alta en el règim de la Seguretat
Social corresponent, pot fer aportacions a plans de pen-
sions per a la jubilació en el règim esmentat.

3. Així mateix, en el cas que preveu l’apartat 1 de
l’article 8, a partir del cobrament anticipat de la prestació
corresponent a la jubilació el beneficiari que tingui com
a mínim 60 anys d’edat només pot fer aportacions a
plans de pensions per a la contingència de defunció.

No obstant això, si l’interessat reprèn l’activitat laboral
o professional, i causa alta en el règim de la Seguretat
Social corresponent, pot fer aportacions a plans de pen-
sions per a la jubilació en el règim esmentat.

En el cas d’avançament de la prestació corresponent
a jubilació per expedient de regulació d’ocupació, el
beneficiari de menys de 65 anys pot reprendre les apor-
tacions per a qualssevol contingències susceptibles d’es-
devenir-se una vegada que hagi percebut aquella ínte-
grament o n’hagi suspès el cobrament.

4. En cap cas es pot tenir alhora la condició de
partícip i la de beneficiari per jubilació o prestació corres-
ponent en un pla de pensions o per raó de la pertinença
a diversos plans de pensions.

Si l’interessat és beneficiari d’un pla de pensions per
jubilació, prestació corresponent o el seu avançament,
i està pendent de cobrament o en curs de pagament
la seva prestació, pot reiniciar les seves aportacions per
a jubilació una vegada que hagi percebut aquella pres-
tació íntegrament o en suspengui la percepció i assigni
expressament els drets econòmics romanents a la pos-
terior jubilació, a partir de l’exercici següent a aquell
en el qual s’hagi percebut o suspès la prestació en curs,
sempre que compleixi els requisits previstos en els apar-
tats anteriors per fer les aportacions esmentades.

5. Les persones en situació d’incapacitat permanent
total per a la professió habitual, o absoluta i permanent
per qualsevol feina, o gran invalidesa, reconeguda en
el règim de la Seguretat Social corresponent, poden fer
aportacions a plans de pensions per a la cobertura de
les contingències que preveu l’article 7 susceptibles d’es-
devenir-se en la persona de l’interessat, tenint en compte
el següent:

a) Si no és possible l’accés a la jubilació, aquesta
contingència s’entén produïda quan l’interessat arriba
a l’edat ordinària de jubilació en el règim de la Seguretat
Social corresponent. Quan el règim de la Seguretat Social
aplicable prevegi la jubilació per incapacitat i aquesta
es produeixi abans de l’edat ordinària de jubilació, es
pot aplicar el que preveu el paràgraf anterior.

b) La persona declarada en incapacitat permanent
total per a la professió habitual que estigui donada d’alta
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en un altre règim de la Seguretat Social per raó d’una
altra activitat pot fer aportacions per a qualsevol con-
tingència.

c) El beneficiari de la prestació d’un pla de pensions
per incapacitat permanent pot reprendre les aportacions
a plans de pensions per a qualsevol contingència sus-
ceptible d’esdevenir-se, una vegada hagi percebut aque-
lla íntegrament o n’hagi suspès el cobrament.

6. La continuïtat en el cobrament de prestacions
causades en els plans de pensions per jubilació i pres-
tacions corresponents o incapacitat permanent és com-
patible amb l’alta posterior del beneficiari en un règim
de la Seguretat Social per exercici d’activitat, llevat que
hi hagi una disposició en contra en les especificacions.

7. La percepció dels drets consolidats per malaltia
greu o desocupació de llarga durada és incompatible
amb la realització d’aportacions a qualsevol pla de pen-
sions, llevat de les que resultin obligatòries o vinculades
a les del promotor d’un pla d’ocupació.

8. El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici del règim d’instrumentació dels compromisos per
pensions de les empreses amb els treballadors i bene-
ficiaris que preveu la disposició addicional primera del
text refós de la Llei. En particular:

a) La percepció de les prestacions és compatible
amb les aportacions a favor de beneficiaris que, excep-
cionalment, duguin a terme els promotors dels plans
de pensions del sistema d’ocupació quan sigui necessari
per garantir les prestacions en curs en cas que s’hagi
posat de manifest, a través de l’oportú dictamen d’actuari
independent o de les revisions actuarials, l’existència
d’un dèficit en el pla de pensions, en els termes que
preveu aquest Reglament.

b) La percepció de prestacions dels plans de pen-
sions per incapacitat permanent és compatible amb les
aportacions de promotor que, si s’escau, es prevegin
en els plans de pensions d’ocupació per al personal
incurs en aquestes situacions, a fi d’instrumentar els com-
promisos per pensions referits al personal esmentat.

c) La percepció de la prestació corresponent a jubi-
lació per expedient de regulació d’ocupació és compa-
tible amb les aportacions del promotor previstes, si s’es-
cau, en els plans de pensions del sistema d’ocupació
a favor del personal afectat per l’expedient de regulació
d’ocupació, a fi d’instrumentar els compromisos per pen-
sions, referits a aquest personal, que siguin d’obligada
subjecció a la referida disposició addicional primera del
text refós de la Llei.

d) La percepció dels drets consolidats d’un pla de
pensions en cas de malaltia greu o desocupació de llarga
durada també és compatible amb la realització d’apor-
tacions als plans d’ocupació a fi d’instrumentar els com-
promisos per pensions referits al personal afectat per
les esmentades situacions, que siguin d’obligada sub-
jecció a la disposició addicional primera del text refós
de la Llei.

El mateix règim s’aplica respecte a les aportacions
dels perceptors obligatòries o vinculades a les del pro-
motor d’un pla d’ocupació.

SECCIÓ 2a RÈGIM FINANCER ESPECIAL PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT

Article 12. Aportacions a favor de persones amb dis-
capacitat.

D’acord amb el règim especial que preveuen la dis-
posició addicional quarta del text refós de la Llei i les
condicions establertes en aquest Reglament, les espe-

cificacions dels plans de pensions poden preveure la
realització d’aportacions a plans de pensions a favor de
persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial
igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o superior
al 33 per cent, així com de discapacitats que tinguin
una incapacitat declarada judicialment, independent-
ment del seu grau. El grau de minusvalidesa s’acredita
mitjançant un certificat expedit d’acord amb la normativa
aplicable o per resolució judicial ferma. A aquests els
és aplicable el règim financer dels plans de pensions
amb les especialitats següents:

a) A l’empara d’aquest règim especial es poden efec-
tuar tant aportacions directes del mateix discapacitat
partícip, com aportacions a favor seu per part de les
persones que hi tinguin una relació de parentiu en línia
directa o co�ateral fins al tercer grau inclusivament, així
com el cònjuge o aquells que els tinguin al seu càrrec
en règim de tutela o acolliment.

En el cas d’aportacions a favor de persones amb dis-
capacitat, aquestes han de ser designades beneficiàries
de manera única i irrevocable per a qualsevol contin-
gència. En cas de mort del discapacitat, és aplicable
el que estableix l’article 13.c).

b) Les aportacions a favor de discapacitats es poden
fer a plans de pensions del sistema individual, així com
a plans de pensions de sistema associat en el cas que
el mateix discapacitat, o la persona que faci l’aportació
a favor seu, sigui soci, membre o afiliat de l’entitat pro-
motora.

En tot cas, la titularitat dels drets consolidats generats
per les aportacions efectuades d’acord amb aquest
Reglament a favor d’una persona amb discapacitat
correspon a aquesta última, la qual exerceix els drets
inherents a la condició de partícip per si mateix o a
través del seu representant legal si és menor d’edat o
està legalment incapacitat.

Això s’entén sense perjudici de les aportacions que
pugui efectuar el mateix discapacitat al mateix pla o
a altres plans de pensions.

c) Les aportacions que preveuen els paràgrafs a)
i b) anteriors es realitzen sense perjudici de les con-
tribucions realitzades pel promotor d’un pla d’ocupació
a favor de persones amb discapacitat per raó de la seva
pertinença a aquell.

Article 13. Contingències del règim especial per a per-
sones amb discapacitat.

Les aportacions a plans de pensions realitzades per
partícips amb un grau de minusvalidesa en els termes
que preveu l’article 12, així com les realitzades a favor
seu d’acord amb l’article esmentat, es poden destinar
a cobrir contingències següents:

a) Jubilació de la persona amb discapacitat d’acord
amb el que estableix l’article 7.

Si no és possible l’accés a aquesta situació, pot per-
cebre la prestació corresponent a l’edat que s’assenyali
d’acord amb les especificacions del pla a partir del dia
que compleixi els 45 anys, sempre que no tingui feina
o ocupació professional.

b) Incapacitat, de conformitat amb el que preveu
l’article 7.

Així mateix, pot ser objecte de cobertura l’agreuja-
ment del grau d’incapacitat permanent que l’incapaciti
de manera permanent per a la feina o ocupació que
estigui exercint, o per a qualsevol feina, inclosa la gran
invalidesa sobrevinguda, quan no sigui possible l’accés
a prestació d’acord amb un règim de la Seguretat Social.

c) Mort del discapacitat, que pot generar presta-
cions d’acord amb el que estableix l’article 7.c).
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No obstant això, les aportacions realitzades per per-
sones que puguin fer aportacions a favor del discapacitat
conforme al que preveu l’article 12.a) només poden
generar, en cas de mort del discapacitat, prestacions
de viduïtat, orfandat o a favor dels qui les hagin realitzat,
en proporció a l’aportació d’aquests.

d) Jubilació, conforme al que preveu l’article 7, del
cònjuge o d’un dels parents del discapacitat en línia direc-
ta o co�ateral fins al tercer grau inclusivament, del qual
depengui o de qui el tingui a càrrec seu en règim de
tutela o acolliment.

e) Mort del cònjuge del discapacitat, o d’un dels
parents en línia directa o co�ateral fins al tercer grau
inclusivament dels quals depengui o de qui el tingui a
càrrec seu en règim de tutela o acolliment.

f) Les contribucions que, d’acord amb el que recull
aquest Reglament, només es puguin destinar a cobrir
la contingència de mort del discapacitat s’han de realitzar
sota el règim general.

Article 14. Supòsit de liquiditat del règim especial per
a persones amb discapacitat.

Els drets consolidats en els plans de pensions dels
partícips amb un grau de minusvalidesa en els termes
que preveu l’article 12, es poden fer efectius en els casos
de malaltia greu i atur de llarga durada segons el que
preveu l’article 9 amb les especialitats següents:

a) Si són partícips discapacitats, els supòsits de
malaltia greu que l’afectin conforme al que estableix l’ar-
ticle 9 són aplicables quan no es puguin qualificar com
a contingència d’acord amb l’article 13 anterior. A més
dels casos que preveu l’esmentat article, en el cas de
partícips discapacitats també es consideren malaltia greu
les situacions que requereixin, de manera continuada
durant un període mínim de tres mesos, l’internament
en una residència o centre especialitzat, o tractament
i assistència domiciliària.

b) El cas d’atur desocupació de llarga durada que
preveu l’article 9 esmentat és aplicable quan la situació
afecti el partícip discapacitat, el seu cònjuge o un dels
seus parents en línia directa o co�ateral fins al tercer
grau inclusivament, dels quals depengui econòmica-
ment, o de qui el tingui a càrrec seu en règim de tutela
o acolliment.

Article 15. Prestacions del règim especial per a per-
sones amb discapacitat.

1. Les prestacions derivades de les aportacions
directes realitzades per la persona amb discapacitat a
qualsevol pla de pensions i les imputades pel promotor
en els plans d’ocupació es regeixen pel que estableix
l’article 10.

2. Les prestacions derivades de les aportacions rea-
litzades a favor de discapacitats pel cònjuge o persones
que preveu l’article 12.a), el beneficiari de les quals sigui
el mateix discapacitat, han de ser en forma de renda.

No obstant això, es poden percebre en forma de capi-
tal o mixta, conforme al que preveu l’article 10, en els
casos següents:

a) En el cas que la quantia del dret consolidat a
l’esdeveniment de la contingència sigui inferior a un
import de dues vegades el salari mínim interprofessional
anual.

b) En el cas que el beneficiari discapacitat es vegi
afectat de gran invalidesa, i requereixi l’assistència de
terceres persones per a les activitats més essencials de
la vida.

TÍTOL II

Els plans de pensions

CAPÍTOL I

Característiques generals

SECCIÓ 1a CLASSES I CARACTERÍSTIQUES DELS PLANS DE PENSIONS

Article 16. Classes de plans de pensions.

Per raó de les obligacions estipulades, els plans de
pensions s’han d’ajustar a les classes següents:

a) Plans d’aportació definida en els quals, en estar
predeterminada la quantia de les aportacions dels par-
tícips i, si s’escau, de les contribucions dels promotors
de plans d’ocupació, el pla no garanteix ni defineix la
quantia de les prestacions futures.

L’aportació es pot fixar en termes absoluts o en funció
d’altres magnituds com salaris, fluxos empresarials, cotit-
zacions a la Seguretat Social o altres variables suscep-
tibles de servir de referència.

En aquesta modalitat de plans, les prestacions es
determinen a partir de l’esdeveniment de la contingència
o quan s’abonen les prestacions, com a resultat del pro-
cés de capitalització desenvolupat pel pla, d’acord amb
el que estableix l’apartat 5 de l’article 75.

No obstant això, a partir de l’esdeveniment de la con-
tingència es pot garantir als beneficiaris la quantia de
les prestacions causades, sempre que la garantia s’ins-
trumenti a través dels contractes corresponents previstos
pel pla amb entitats asseguradores o altres entitats finan-
ceres, el qual en cap cas assumeix els riscos inherents
a les prestacions esmentades.

El que es disposa anteriorment s’entén sense perjudici
de la possibilitat que les entitats financeres assumeixin
amb els partícips de plans de pensions individuals com-
promisos de revaloració dels drets consolidats a una data
determinada, en els termes de l’article 77 que, en tot
cas, es concerten com a garanties independents del pla
de pensions.

b) Plans de prestació definida, en els quals està pre-
determinada la quantia de totes les prestacions a per-
cebre pels beneficiaris.

A l’efecte del funcionament financer i actuarial que
preveu la secció 2a d’aquest capítol, també es consi-
deren d’aquesta modalitat els plans que en les seves
especificacions estableixin un funcionament que tingui
com a objectiu primordial i continuat proporcionar als
partícips un determinat nivell de prestacions, i en espe-
cificacions es preveuen mecanismes de finançament o
ajustos sistemàtics per a aquesta finalitat. A aquests
plans els és aplicable el que preveu l’article 21.

La definició de la prestació es pot fer en termes abso-
luts o en funció d’alguna magnitud com ara salaris, anti-
guitat a l’empresa, percepcions complementàries o altres
variables susceptibles de servir de referència.

c) Plans mixtos, l’objecte dels quals és, simultània-
ment o separadament, la quantia de la prestació i la
quantia de la contribució.

Amb caràcter general, queden inclosos en aquesta
modalitat els plans de pensions en els quals la deter-
minació de les obligacions estipulades no s’ajusti estric-
tament al que estableixen els paràgrafs a) i b) anteriors.
En particular, s’entenen inclosos en aquesta modalitat:

1r Els plans en els quals, en estar definida la quantia
de les aportacions, es garanteix l’obtenció d’un tipus d’in-
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terès mínim en la capitalització d’aquelles o una prestació
mínima.

2n Els plans en els quals, estant definida la quantia
de les aportacions, es garanteixi l’obtenció d’un tipus
d’interès determinat en la capitalització de les aporta-
cions realitzades.

3r Els plans que combinen l’aportació definida per
a alguna contingència, co�ectiu o subplà, amb la pres-
tació definida per a una altra o altres de les contingències,
co�ectius o subplans.

d) Els plans dels sistemes d’ocupació i del sistema
associat poden ser de qualsevol de les tres modalitats
anteriors. Els plans del sistema individual només poden
ser de la modalitat d’aportació definida.

Article 17. Titularitat i adscripció dels recursos dels
plans de pensions.

1. La titularitat dels recursos patrimonials afectes
a cada pla correspon als partícips i beneficiaris.

Cada pla de pensions implica unes aportacions i unes
prestacions, d’acord amb el sistema i la modalitat en
què s’inscrigui el pla i en funció de les condicions con-
tractuals previstes en aquest.

Les aportacions del promotor als plans de pensions
d’ocupació tenen el caràcter d’irrevocables.

Les aportacions a un pla de pensions són irrevocables
des del moment en què siguin exigibles segons les seves
prescripcions, amb independència del seu desemborsa-
ment efectiu.

2. D’acord amb les aportacions realitzades per cada
partícip, directes o imputades, amb les prestacions pre-
vistes i amb el règim financer actuarial aplicable en el
pla de pensions, es quantifiquen els drets consolidats
del partícip corresponent.

La correlació entre aportacions i prestacions dels
beneficiaris deriva de les condicions contractuals pac-
tades i dels resultats del sistema de capitalització utilitzat.

3. Les contribucions econòmiques dels partícips i,
si s’escau, les dels promotors dels plans d’ocupació, i
qualssevol recursos adscrits a un pla de pensions s’in-
tegren immediatament i directament en el fons de pen-
sions en el qual estigui integrat el pla i es recullen en
el compte de posició del pla en el fons de pensions.

El funcionament comptable del compte de posició
d’un pla en un fons de pensions s’ha d’ajustar als criteris
que estableixi el ministre d’Economia.

Amb càrrec a aquest compte, cal atenir-se al com-
pliment de les prestacions derivades de l’execució del
pla. El compte també ha de recollir la imputació corres-
ponent al pla de les rendes derivades de les inversions
del fons de pensions, d’acord amb les disposicions d’a-
quest Reglament.

4. El pla de pensions es formalitza mitjançant l’ac-
ceptació de la seva integració en el corresponent fons
de pensions consistent en l’examen del projecte de pla
i, si s’escau, acceptació, per la comissió de control del
fons, o si no n’hi ha per l’entitat gestora del fons, perquè
s’entén, sota la seva responsabilitat, que es compleixen
els requisits exigits per aquesta regulació i s’atén al pro-
cediment que preveu aquest reglament per a cada moda-
litat de pla.

A instància dels partícips s’han d’expedir certificats
de pertinença als plans de pensions que, en cap cas,
són transmissibles.

Article 18. Especificacions del pla de pensions.

Els plans de pensions han de precisar necessàriament
els aspectes següents:

a) Determinació de l’àmbit personal del pla, així com
la seva modalitat i classe d’acord amb el que estipula
aquest Reglament.

b) Normes per a la constitució i el funcionament
de la comissió de control del pla en el cas dels plans
d’ocupació i associats.

c) Sistema de finançament, amb informació sobre
els aspectes financers i actuarials del sistema de capi-
talització utilitzat.

d) Adscripció a un fons de pensions, constituït o
per constituir, segons el que regula aquest Reglament.

e) Definició de les prestacions i normes per deter-
minar la seva quantia, amb indicació de si les prestacions
són revaloritzables o no i, si s’escau, la forma de reva-
loració. Així mateix s’han de precisar, si s’escau, els cri-
teris i règims de diferenciació d’aportacions i prestacions.

Igualment, s’ha d’especificar si existeixen o es pre-
veuen prestacions totalment o parcialment assegurades
o garantides, amb indicació, en aquest últim cas, del
grau d’assegurament o garantia.

Els plans de pensions que contemplin prestacions
definides per a totes o alguna de les contingències o
prestacions causades han d’incorporar, com a annex a
les especificacions, una base tècnica elaborada per un
actuari amb el contingut i els requisits que estableixi
el ministre d’Economia.

f) Drets i obligacions dels partícips i beneficiaris,
contingències cobertes, així com, si s’escau, l’edat i les
circumstàncies que generen el dret a les prestacions,
la forma i les condicions d’aquestes.

Les especificacions han de preveure la documentació
que ha de rebre el partícip en el moment de l’adhesió
al pla i la informació periòdica que rebrà conforme al
que preveu aquest Reglament.

g) Causes i circumstàncies que facultin els partícips
a modificar o suspendre les seves aportacions i els seus
drets i obligacions en cada cas.

h) Normes relatives a les altes i baixes dels partícips
i, en particular, mobilitat dels drets consolidats. Així
mateix, han de preveure el procediment de transferència
dels drets consolidats corresponents al partícip i, si s’es-
cau, dels drets econòmics corresponents al beneficiari
que, per canvi de co�ectiu laboral o d’una altra índole,
alteri la seva adscripció a un pla de pensions, d’acord
amb el que preveu aquest Reglament.

i) Requisits per a la modificació del pla i procedi-
ments que s’han de seguir per adoptar acords en aquest
aspecte.

j) Causes de terminació del pla i normes per a la
seva liquidació.

SECCIÓ 2a ASPECTES FINANCERS I ACTUARIALS DELS PLANS
DE PENSIONS

Article 19. Sistema de capitalització.

1. Els plans de pensions s’instrumenten mitjançant
sistemes financers i actuarials de capitalització. En con-
seqüència, les prestacions s’han d’ajustar estrictament
al càlcul derivat d’aquests sistemes.

Les aportacions, els rendiments obtinguts a través
de les inversions realitzades pel fons de pensions corres-
ponent, els drets consolidats dels partícips i les pres-
tacions dels beneficiaris es materialitzen en uns fluxos
financers que s’han d’ajustar estrictament al sistema de
capitalització utilitzat per cada pla de pensions d’acord
amb el que preveu aquest Reglament.

2. En els plans de pensions només és admissible
la utilització de sistemes financers i actuarials de capi-
talització individual.

La quantificació dels drets consolidats de cada par-
tícip ha de reflectir la seva titularitat sobre els recursos
financers constituïts conforme al sistema de capitalit-
zació aplicat.
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El cost anual de cada una de les contingències en
què estigui definida la prestació es calcula individualment
per a cada partícip, sense que la quantia anual de l’a-
portació imputable a un partícip per aquests conceptes
pugui diferir de la imputació fiscal suportada per aquell.

3. Els plans de pensions que cobreixin un risc exi-
geixen la constitució de les provisions matemàtiques o
fons de capitalització corresponents per raó de les pres-
tacions ofertes, de la modalitat del pla i del sistema de
capitalització utilitzat.

La cobertura d’un risc per part del pla de pensions
exigeix la quantificació del seu cost i de les provisions
corresponents, d’acord amb les taules de supervivència,
mortalitat o invalidesa i amb els tipus d’interès que s’es-
pecifiquin en el mateix pla.

Aquestes taules i, si s’escau, els tipus d’interès uti-
litzables s’han d’ajustar als criteris que fixi el ministre
d’Economia.

S’ha de constituir un marge de solvència mitjançant
les reserves patrimonials necessàries per garantir el com-
pliment de les obligacions, en els termes que preveu
aquest Reglament.

4. Els plans de pensions poden preveure la contrac-
tació d’assegurances, avals i altres garanties amb les
entitats financeres corresponents per a la cobertura de
riscos determinats o l’assegurament o garantia de les
prestacions.

Els contractes esmentats es poden formalitzar, d’a-
cord amb la normativa corresponent en cada cas, amb
entitats de crèdit i amb entitats asseguradores.

Aquests contractes han de tenir caràcter co�ectiu i,
en el cas dels plans d’ocupació, correspondre’s amb els
co�ectius fixats en especificacions, estalvi, en els dos
casos, els destinats a cobrir els drets econòmics dels
beneficiaris.

Article 20. Fons de capitalització i provisions matemà-
tiques.

1. Per a les contingències que operin en règim d’a-
portació definida, i per a aquelles en què, estant definida
la quantia de les aportacions, el pla garanteixi l’obtenció
d’un tipus d’interès mínim o determinat en la capita-
lització d’aquelles, es constitueix un fons de capitalització
integrat per les aportacions i els resultats de les inver-
sions atribuïbles a aquelles, deduïdes les despeses que
li siguin imputables.

2. Per a les contingències que operin en règim de
prestació definida, així com en els casos en els quals
es garanteixi la quantia de les prestacions causades de
naturalesa actuarial, es constitueixen les provisions mate-
màtiques corresponents.

Quan la provisió es calculi abans de l’esdeveniment
de la contingència, ha d’estar constituïda per la xifra
que representi l’excés del valor actual actuarial de les
prestacions futures previstes en el pla, sobre el valor
actual actuarial de les aportacions que, si s’escau, corres-
pongui a cada membre del co�ectiu. Quan la provisió
matemàtica es calculi una vegada meritada la prestació,
l’import ha de coincidir amb el valor actual actuarial dels
pagaments futurs que la completin.

Tant el cost de la cobertura d’un risc com el càlcul
de les provisions matemàtiques s’han de fer d’acord amb
les taules de supervivència, mortalitat o invalidesa i amb
els tipus d’interès especificats en el pla de pensions i
ajustats als criteris que fixi el ministre d’Economia.

3. En el cas que el pla prevegi l’assegurament de
les prestacions definides o de les prestacions causades
de naturalesa actuarial, el compte de posició ha de reflec-
tir la provisió matemàtica en poder de l’assegurador.

4. El ministre d’Economia pot regular la resta de
provisions tècniques que els plans de pensions hagin
de constituir en funció de les seves obligacions.

Article 21. Reserves patrimonials i marge de solvència.

1. Els plans de pensions que prevegin prestacions
definides o la garantia d’un interès en la capitalització
de les aportacions o es garanteixi la quantia de les pres-
tacions causades han de constituir reserves patrimonials
destinades a cobrir el marge de solvència en la quantia
exigida per aquest Reglament.

El marge de solvència de cada pla és independent
del que correspongui als altres plans integrats en un
mateix fons de pensions.

2. La quantia mínima del marge de solvència és
la suma dels imports que resultin dels paràgrafs
següents:

a) El quatre per cent de les provisions matemàti-
ques.

b) El quatre per cent del fons de capitalització mínim
garantit corresponent a les operacions en què el pla
garanteixi un interès mínim o determinat en la capita-
lització de les aportacions o garanteixi prestacions cau-
sades en forma de renda financera o capital financer
diferit.

c) El 0,3 per cent dels capitals en risc associat a
les operacions en què el pla cobreixi les contingències
d’invalidesa o mort, sempre que els esmentats capitals
en risc siguin positius.

El coeficient anterior es redueix al 0,1 per cent quan
la cobertura de les contingències esmentades es defi-
neixi per a un període no superior a tres anys, i al 0,15
per cent quan l’esmentat període sigui de durada supe-
rior a tres anys i inferior a cinc.

En el cas de cobertures excloents entre si, aquests
coeficients s’apliquen sobre la que correspongui al capi-
tal en risc de quantia més alta.

3. No és exigible el marge de solvència quan el pla
estigui totalment assegurat. Si l’assegurament és parcial,
per al càlcul del marge de solvència es computa la part
de les provisions matemàtiques i del fons de capitalit-
zació mínim corresponents al risc assumit pel pla. Els
coeficients a què es refereix l’apartat 2.c) s’apliquen
sobre la part dels capitals en risc assumida pel pla.

Tampoc és necessària la constitució del marge de
solvència a què es refereix l’apartat 2.b) quan la garantia
d’interès per part del pla estigui assegurada o garantida
d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 19.

4. La quantia mínima del marge de solvència que
estableix aquest article no pot ser inferior a 225.000
euros.

No obstant això, es pot periodificar la cobertura d’a-
quest mínim absolut durant els cinc primers anys del
pla, de manera lineal, llevat que s’exigeixi una quantia
més alta a cadascun d’aquests exercicis per aplicació
de l’apartat 2 d’aquest article.

El ministre d’Economia pot revisar la quantia mínima
del marge de solvència i les condicions per al seu finan-
çament en funció de les circumstàncies que concorrin
en els plans de pensions.

5. Cada pla de pensions ha d’especificar el proce-
diment pel qual s’han de realitzar les aportacions neces-
sàries per a la constitució de les reserves patrimonials
exigibles per aquesta normativa, així com la reposició
de les disminucions que es produeixin en aquestes reser-
ves, sobre el mínim exigit.

6. Les especificacions i la base tècnica del pla han
de preveure la incidència de les reserves patrimonials
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que excedeixin la quantia mínima del marge de solvència
exigible, en la quantia de les aportacions i/o prestacions
i en la determinació dels drets consolidats dels partícips.

Article 22. Determinació dels drets consolidats i eco-
nòmics.

1. Les aportacions dels partícips als plans de pen-
sions, directes o imputades, i el sistema financer actuarial
utilitzat determinen per als partícips uns drets de con-
tingut econòmic i unes prestacions en els termes recollits
en aquest Reglament.

Els drets consolidats dels partícips i, si s’escau, els
drets econòmics dels beneficiaris s’ajusten en funció de
la imputació de resultats que els correspongui durant
els exercicis del seu manteniment en el pla.

2. Constitueixen drets consolidats d’un partícip els
drets econòmics derivats de les seves aportacions i del
règim financer actuarial de capitalització que apliqui el
pla de pensions corresponent. Constitueixen drets con-
solidats pels partícips d’un pla de pensions els següents:

a) En les contingències que operin sota la modalitat
d’aportació definida, la quota part del fons de capita-
lització que correspon al partícip, determinada en funció
de les aportacions, directes i imputades, i les rendes
generades pels recursos invertits, tenint en compte, si
s’escau, les pèrdues i despeses que s’hagin produït.

b) En les contingències que operin sota la modalitat
de prestació definida, la provisió matemàtica i el marge
de solvència que correspongui al partícip.

En aquests plans de pensions les especificacions
poden preveure la no-inclusió en els drets consolidats
de la quota part de les reserves patrimonials que integrin
el marge de solvència corresponent al partícip.

Les especificacions d’un pla de pensions d’ocupació
han de concretar les contribucions suplementàries del
promotor que derivin d’un dèficit que hagi estat deter-
minat com a resultat d’una revisió actuarial. En el cas
de plans associats, només es pot preveure la disminució
dels drets consolidats.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén en tot cas
sense perjudici del que preveu l’article 33 en relació
amb la possibilitat de modificar el règim de prestacions
i aportacions conforme al que preveuen les especifica-
cions del pla.

c) En els plans de modalitat mixta la determinació
dels drets consolidats s’ha d’ajustar a les regles que con-
tenen els paràgrafs a) i b) anteriors, en funció de la moda-
litat de les prestacions que recull el pla de pensions.
Per a les contingències en les quals, estant definida la
quantia de les aportacions, es garanteixi l’obtenció d’un
interès mínim o determinat en la seva capitalització, el
dret consolidat està integrat pel fons de capitalització
corresponent i el marge de solvència que correspongui
al partícip.

En aquests plans de pensions les especificacions
poden preveure la no-inclusió en els drets consolidats
de la quota part de les reserves patrimonials que integrin
el marge de solvència corresponent al partícip.

3. Quan es produeixi el fet que dóna lloc a una
prestació a favor d’un beneficiari, la seva quantia s’ha
d’ajustar al dret consolidat del partícip que genera el
dret a aquesta prestació, llevat que aquesta sigui defi-
nida. En aquest cas, la desviació desfavorable entre la
reserva constituïda i la prestació exigible ha de ser supor-
tada pel promotor, o segons el que estableixen les espe-
cificacions del pla de pensions.

4. Quan la prestació es quantifiqui a partir de l’es-
deveniment de la contingència i consisteixi en una renda

actuarial o un capital diferit determinat, i l’obligació de
pagament d’aquesta sigui assumida pel pla, els drets
consolidats que s’hagin de fer efectius en concepte de
prestació es minoren en la part alíquota del marge de
solvència exigible corresponent al beneficiari.

Quan la prestació estigui definida, se’n pot preveure
l’increment, en el moment de produir-se la contingència,
en la part alíquota del marge de solvència imputable
al partícip, sempre que la prestació no consisteixi en
una renda o capital diferit determinat el risc del qual
sigui assumit pel pla.

5. Els drets consolidats dels partícips i, si s’escau,
els drets econòmics dels beneficiaris es poden mobilitzar
a un altre o altres plans de pensions en els termes i
les condicions que estableix aquest Reglament per a
cada modalitat de pla.

6. Amb periodicitat anual, i sense perjudici del que
disposa aquest Reglament sobre obligacions d’informa-
ció, l’entitat gestora del fons de pensions en el qual el
pla estigui integrat ha de remetre a cada partícip una
certificació sobre les aportacions, directes o imputades,
realitzades cada any natural i el valor, al final de l’any
natural, dels seus drets consolidats.

7. Els drets consolidats del partícip en un pla de
pensions no poden ser objecte d’embargament, trava
judicial o administrativa, fins al moment en què es causi
el dret a la prestació o en què es facin efectius en els
casos de malaltia greu o desocupació de llarga durada.

En els termes de l’article 8, apartats 8 i 10, del text
refós de la Llei, quan el dret a les prestacions del partícip
en un pla de pensions sigui objecte d’embargament o
trava, judicial o administrativa, aquesta és vàlida i eficaç,
si bé no s’ha d’executar fins que es causi el dret a la
prestació o es donin els supòsits de malaltia greu o atur
de llarga durada que preveu aquest Reglament. Produï-
des aquestes circumstàncies, l’entitat gestora ha d’or-
denar el traspàs dels fons corresponents a les presta-
cions a qui escaigui, en compliment de l’ordre d’em-
bargament.

Article 23. Revisió del pla de pensions.

1. El sistema financer i actuarial dels plans ha de
ser revisat, almenys cada tres anys, amb el concurs
necessari d’un actuari independent i, si s’escau, a més
dels altres professionals independents que siguin neces-
saris per desenvolupar una anàlisi completa del desen-
volupament actuarial i financer del pla de pensions.

Els professionals que participin en la revisió han de
ser necessàriament persones diferents de l’actuari o
experts que intervinguin en el desenvolupament ordinari
del pla de pensions, sense que s’estengui la limitació
a les persones o entitats que realitzin funcions d’auditoria
dels comptes.

2. La revisió dels aspectes actuarials ha d’incloure
com a mínim la informació següent:

a) Descripció dels aspectes fonamentals del pla.
b) Dades del co�ectiu valorat.
c) Metodologia actuarial.
d) Hipòtesis utilitzades.
e) Anàlisi de les aportacions, prestacions i drets con-

solidats i econòmics.
f) Resultats i anàlisi de les valoracions actuarials.
g) Anàlisi del compte de posició del pla.
h) Anàlisi de la solvència del pla.
i) Projeccions efectuades fins a la revisió actuarial

següent.
j) Conclusions i recomanacions.
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3. Els aspectes financers de la revisió a què fa refe-
rència aquest article es refereixen a la política d’inversió
portada a terme, amb relació als objectius i les carac-
terístiques dels plans de pensions als quals es refereixi.
Com a mínim, ha d’incloure els aspectes següents:

a) Criteris bàsics de la política d’inversions fixada
per la comissió de control.

b) Característiques dels actius que integren la car-
tera.

c) Establiment d’índexs de referència que reflec-
teixin la política i l’estratègia d’inversió.

d) Anàlisi de les possibles desviacions respecte dels
índexs de referència.

e) Polítiques de gestió i distribució d’actius segons
criteris de rendibilitat i risc. Adequació d’aquestes polí-
tiques als objectius i característiques de cada pla.

f) Anàlisi de sensibilitat de les inversions.
g) Anàlisi de la durada de les carteres i de la con-

gruència de terminis respecte de les obligacions de cada
pla.

4. En els plans de pensions que comportin la cons-
titució del marge de solvència l’esmentada revisió es
realitza anualment.

5. En els plans individuals i associats d’aportació
definida es pot substituir la revisió anterior per un informe
economicofinancer emès per l’entitat gestora addicional
als comptes anuals auditats del fons de pensions. L’in-
forme economicofinancer ha d’incloure com a mínim la
informació següent:

a) Descripció dels aspectes fonamentals del pla.
b) Dades del co�ectiu del pla de pensions.
c) Evolució i distribució del compte de posició del

pla de pensions.
d) Programa d’inversions aplicat en el fons de pen-

sions en el qual s’integra el pla.
e) Evolució dels ingressos i les despeses, diferents

de les aportacions i prestacions.
f) Rendibilitat global del pla de pensions, especifi-

cant el mètode de càlcul d’aquesta rendibilitat.
g) Imputació de resultats del fons de pensions als

diferents plans de pensions.
h) Informació sobre les pòlisses d’assegurança o

contractes de garantia de prestacions que, si s’escau,
s’hagin contractat corresponents a les prestacions cau-
sades.

i) Previsions per als exercicis següents: s’inclou una
previsió temporal dels rendiments, venciments o alie-
nacions d’actius i un calendari de pagaments per pres-
tacions ja causades.

6. El ministre d’Economia pot desenvolupar el con-
tingut i fixar els criteris que hagin de ser utilitzats en
les revisions actuarials i financeres i en els informes eco-
nomicofinancers, així com el procediment i els terminis
per a la presentació.

Article 24. Terminació dels plans de pensions.

1. Els plans de pensions terminen per les causes
següents:

a) Per deixar de complir els principis bàsics que esta-
bleix l’article 2.

b) Per la paralització de la seva comissió de control
en els plans d’ocupació i associats, de manera que sigui
impossible el seu funcionament. S’entén que aquesta
causa es dóna en el cas d’impossibilitat manifesta d’a-
doptar acords imprescindibles per al desenvolupament
efectiu del pla, de manera que es paralitzi o s’impossibiliti
el seu funcionament.

c) Quan el pla de pensions no hagi pogut complir
en el termini fixat les mesures previstes en un pla de
sanejament o de finançament exigits a l’empara de l’ar-
ticle 34 del text refós de la llei o, quan hagi estat requerit
per elaborar els esmentats plans, i no els formuli.

d) Per impossibilitat manifesta de dur a terme les
variacions necessàries derivades de la revisió del pla a
tenor de l’article 23.

e) Per absència de partícips i beneficiaris en el pla
de pensions durant un termini superior a un any.

f) Per dissolució del promotor del pla de pensions.
No obstant això, llevat d’acord en contra, no és causa

de terminació del pla de pensions la dissolució del pro-
motor per fusió o cessió global del patrimoni, i l’entitat
resultant o cessionària se subroga en la condició de pro-
motor del pla de pensions. En cas de dissolució de l’en-
titat promotora d’un pla de pensions del sistema indi-
vidual, la comissió de control del fons o, si no n’hi ha,
l’entitat gestora pot acceptar la substitució d’aquella per
una altra entitat.

Si com a conseqüència d’operacions societàries una
mateixa entitat és promotora de diversos plans de pen-
sions del sistema d’ocupació, s’han d’integrar en un únic
pla de pensions tots els partícips i els seus drets con-
solidats i, si s’escau, els beneficiaris, en el termini de
12 mesos des de la data d’efecte de l’operació societària.

g) Per qualsevol altra causa establerta en les espe-
cificacions del pla de pensions.

2. La liquidació dels plans de pensions s’ajusta al
que disposen les seves especificacions que, en tot cas,
han de respectar la garantia individualitzada de les pres-
tacions causades i preveure la integració dels drets con-
solidats dels partícips i, si s’escau, dels drets derivats
de les prestacions causades que es mantinguin en el
pla, en altres plans de pensions. En els plans del sistema
d’ocupació la integració de drets consolidats dels par-
tícips es fa, necessàriament, en el pla o els plans del
sistema d’ocupació en els quals els partícips puguin tenir
aquesta condició o, si no n’hi ha, en plans del sistema
individual o associat.

En tot cas, són requisits previs per a la terminació
del pla la garantia individualitzada de les prestacions
causades i la integració dels drets consolidats dels par-
tícips en un altre pla de pensions.

CAPÍTOL II

Plans de pensions del sistema d’ocupació

SECCIÓ 1a ÀMBIT PERSONAL I PROMOCIÓ D’UN PLA
D’OCUPACIÓ

Article 25. Àmbit personal dels plans d’ocupació.

1. Són subjectes constituents en els plans d’ocu-
pació el promotor o promotors i els partícips. En els
plans de pensions del sistema d’ocupació el promotor
només pot ser-ne d’un, al qual exclusivament es poden
adherir com a partícips els empleats de l’empresa pro-
motora.

Així mateix, l’empresari individual o professional inde-
pendent, que ocupi treballadors en virtut d’una relació
laboral, pot promoure un pla de pensions del sistema
d’ocupació en interès d’aquests en el qual també pot
figurar com a partícip. A aquest efecte, el promotor del
pla ha de ser el mateix empresari individual persona
física que figuri com a ocupador en el contracte laboral
amb els treballadors partícips.
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Diverses empreses o entitats, inclosos els empresaris
individuals, poden promoure conjuntament un pla de
pensions d’ocupació en el qual poden instrumentar els
compromisos susceptibles de ser coberts per aquell, en
els termes i les condicions que estableix aquest Regla-
ment.

2. Es consideren empleats els treballadors per
compte d’altri o assalariats, en concret, el personal vin-
culat al promotor per relació laboral, inclòs el personal
amb relació laboral de caràcter especial independent-
ment del règim de la Seguretat Social aplicable, així com,
si s’escau, el personal de les administracions i ens públics
promotors vinculat per relació de serveis dependent
regulada en normes estatutàries o administratives.

Les especificacions del pla poden preveure la incor-
poració a aquest com a partícips de treballadors que
anteriorment hagin extingit la relació laboral amb el pro-
motor respecte dels quals aquest mantingui compromi-
sos per pensions que es pretenguin instrumentar en el
pla de pensions.

Les referències que conté aquest Reglament a
empleats, treballadors o relació laboral s’han d’entendre
fetes, si s’escau, al personal de les administracions i ens
públics, i a la relació de serveis corresponent.

3. La condició de partícips també es pot estendre
als socis treballadors i de treball en els plans d’ocupació
promoguts en l’àmbit de les societats cooperatives i labo-
rals, si així es preveu en les especificacions del pla pro-
mogut per la societat.

En aquests casos, la societat promotora pot realitzar
aportacions a favor dels socis partícips esmentats, sense
perjudici de les pròpies aportacions d’aquests a plans
de pensions.

Les referències que conté aquest Reglament a
empleats, treballadors o relació laboral s’han d’entendre
realitzades, si s’escau, als esmentats socis treballadors
o de treball, i a la relació de soci treballador. Així mateix,
en l’àmbit de la relació entre les societats cooperatives
o laborals i els seus socis, les referències d’aquest Regla-
ment al conveni co�ectiu o disposició equivalent es
poden considerar realitzades als acords dels òrgans
socials o de govern de les societats esmentades.

4. Dins d’un mateix pla de pensions del sistema d’o-
cupació és admissible l’existència de subplans, fins i tot
si aquests són de diferents modalitats o articulen en
cada un diferents aportacions i prestacions. La integració
del co�ectiu de treballadors o empleats a cada subplà
i la diversificació de les aportacions del promotor s’ha
de realitzar conforme a criteris establerts mitjançant
acord co�ectiu o disposició equivalent o segons el que
preveuen les especificacions del pla de pensions.

Article 26. Principi de no-discriminació en els plans
d’ocupació.

1. Un pla del sistema d’ocupació ha de ser no dis-
criminatori quan la totalitat del personal utilitzat pel pro-
motor estigui acollit o en condicions d’acollir-se al dit
pla sense que es pugui exigir una antiguitat superior
a dos anys per accedir-hi. Qualsevol pla del sistema d’o-
cupació pot preveure l’accés amb una antiguitat inferior
a dos anys o des de l’ingrés a la plantilla del promotor.

La no-discriminació s’entén referida al dret del tre-
ballador d’accedir al pla mentre existeixi relació laboral
amb el promotor.

A fi de determinar l’antiguitat de dos anys màxima
exigible per a l’accés a què es refereix el paràgraf primer
d’aquest apartat, s’ha de computar el temps transcorre-
gut des de l’ingrés a la plantilla del promotor sota qual-
sevol modalitat de contracte laboral.

En cas d’ingrés a la plantilla del promotor per subro-
gació d’aquest en les relacions laborals d’una altra
empresa, s’ha de computar l’antiguitat del treballador
a l’empresa cedent a l’efecte de poder accedir al pla
de pensions. El dret d’accés al pla s’entén sense perjudici,
si s’escau, del règim d’aportacions i prestacions que s’ha-
gi d’aplicar en el pla al personal afectat per la subrogació
segons el que prevegi el conveni co�ectiu o disposició
equivalent o les mateixes especificacions, o de la subro-
gació del promotor en els compromisos per pensions
que tingui assumits l’empresa cedent i la seva instru-
mentació. Dins el termini màxim de 12 mesos des de
la data d’efectes de la subrogació en les relacions labo-
rals, s’han d’adaptar les especificacions del pla per regu-
lar expressament, si s’escau, el règim diferenciat d’a-
portacions i prestacions que correspongui aplicar al per-
sonal afectat per la subrogació.

2. La no-discriminació en l’accés al pla del sistema
d’ocupació és compatible amb la diferenciació d’apor-
tacions del promotor corresponents a cada partícip i amb
l’aplicació de règims diferenciats d’aportacions i pres-
tacions i amb l’articulació de subplans dins del mateix
pla, tot això d’acord amb criteris derivats d’un acord
co�ectiu o disposició equivalent o establerts en les espe-
cificacions del pla.

Article 27. Promoció d’un pla de pensions d’ocupació.

1. El promotor del pla de pensions del sistema d’o-
cupació elabora el projecte inicial del pla que inclou les
especificacions previstes a l’article 18. El projecte ha
d’incloure, si s’escau, la base tècnica com a annex de
les especificacions, elaborada per un actuari.

A través dels mitjans habituals de comunicació amb
el personal, el promotor ha de donar a conèixer el pro-
jecte del pla de pensions, el contingut del qual ha d’estar
a disposició dels treballadors, i s’ha d’instar la constitució
d’una comissió promotora amb representació del pro-
motor o promotors i dels treballadors o potencials par-
tícips.

2. La comissió promotora ha d’estar formada i ha
d’operar d’acord amb el que preveu la secció 2a d’aquest
capítol per a la comissió de control d’un pla de pensions
d’ocupació, amb les peculiaritats que preveu aquest arti-
cle, i s’ha de garantir en tot cas la representació paritària
de la representació del promotor o dels promotors.

En els plans de pensions del sistema d’ocupació es
poden establir procediments de designació directa dels
membres de la comissió promotora per part de la comis-
sió negociadora del conveni, o de designació dels repre-
sentants d’empleats per acord de la majoria dels repre-
sentants dels treballadors a l’empresa.

Quan es prevegi la designació per la comissió nego-
ciadora del conveni, cada part ha de designar, respec-
tivament, els representants del promotor i els dels tre-
balladors a la comissió promotora del pla.

La designació directa dels membres de la comissió
promotora pot recaure en la totalitat o part dels membres
de la comissió negociadora o dels referits representants
d’empreses i/o treballadors amb independència que
siguin o no partícips potencials.

La designació directa dels membres de la comissió
promotora pot ser revocada en qualsevol moment en
els termes que preveu l’article 31.2 per a la comissió
de control.

3. A falta de la designació directa que preveu l’a-
partat anterior, el promotor ha d’instar un procés elec-
toral per a l’elecció dels representants del personal a
la comissió promotora.
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Són electors i elegibles els treballadors que com-
pleixin les condicions assenyalades a les especificacions
del pla per accedir-hi com a partícips.

El procés electoral s’ha d’ajustar al que preveu l’article
31 per a la comissió de control del pla.

4. La comissió promotora pot adoptar els acords
que consideri oportuns per ultimar i executar el contingut
del projecte i, excepte en els plans d’aportació definida
que no prevegin la possibilitat d’atorgar cap garantia
a partícips o beneficiaris, ha de disposar del dictamen
d’un actuari independent sobre la suficiència del sistema
financer i actuarial del projecte definitiu de pla de pen-
sions resultant del procés de negociació.

El dictamen esmentat inclou pronunciament exprés
sobre la viabilitat del pla, segons les bases estadístiques,
demogràfiques i financeres en què recolza el pla pro-
jectat.

Aquest projecte ha de ser adoptat per acord de les
parts presents a la comissió promotora, que ha d’inclou-
re, almenys, el vot favorable de la majoria dels repre-
sentants de cadascuna de les parts.

Una vegada acordat, la comissió promotora ha de
presentar el projecte davant el fons de pensions en què
pretengui integrar-se, que en tot cas ha de ser un fons
de pensions que integri plans de pensions del sistema
d’ocupació.

5. El règim previst per a les petites i mitjanes empre-
ses en els articles 4 i a l’apartat 6 de l’article 9 del
text refós de la Llei és aplicable a les empreses com-
preses en la Recomanació 96/280/CE de la Comissió,
de 3 d’abril de 1996, sobre la definició de les petites
i mitjanes empreses, o la que la substitueixi en el futur.

Quan el pla de pensions sigui promogut per una petita
i mitjana empresa, el promotor ha de formalitzar el pla
amb el fons de pensions corresponent si ho acorda amb
la representació dels treballadors. En aquest cas la comis-
sió promotora es pot constituir en comissió de control
del pla, i iniciar el període normal de mandat.

Quan el pla de pensions sigui promogut per petites
i mitjanes empreses no cal recollir el dictamen sobre
la suficiència del sistema quan el pla de pensions prevegi
l’assegurament de les garanties previstes en especifi-
cacions amb una entitat d’assegurances.

6. En vista del projecte del pla de pensions d’ocu-
pació, la comissió de control del fons de pensions o,
si no n’hi ha, la seva entitat gestora ha d’adoptar, si
s’escau, l’acord d’admissió del pla en el fons perquè
entén, sota la seva responsabilitat, que es compleixen
els requisits establerts en aquesta normativa, i ho ha
de comunicar a la comissió promotora del pla. El pla
s’entén formalitzat en la data de l’acord d’admissió en
el fons.

Article 28. Adhesió de partícips en plans d’ocupació.

1. Efectuada la comunicació de l’admissió del pla
en el fons prevista a l’article anterior, es pot fer efectiva
la incorporació al pla de partícips, i la comissió promotora
del pla d’ocupació ha d’instar la constitució de la per-
tinent comissió de control del pla en un termini no supe-
rior a 12 mesos des de la formalització del pla. Mentre
no es constitueixi la comissió de control, les funcions
atribuïdes a aquesta per aquest Reglament corresponen
a la comissió promotora.

2. Quan el conveni co�ectiu hagi establert la incor-
poració dels treballadors directament al pla de pensions,
s’entenen adherits a aquest, llevat que, en el termini
acordat a aquest efecte, declarin expressament per escrit
a la comissió promotora o de control del pla que volen
no ser incorporats al pla. Això s’entén sense perjudici

que, si s’escau, el conveni condicioni les obligacions de
l’empresa amb els treballadors a la seva incorporació
al pla de pensions.

Així mateix, en virtut de l’acord adoptat per l’empresa
amb els representants dels treballadors en aquesta, la
comissió promotora, una vegada formalitzat el pla de
pensions del sistema d’ocupació, pot efectuar directa-
ment la incorporació al pla dels partícips i, si s’escau,
dels beneficiaris, i s’ha d’assenyalar un termini perquè
els que no es vulguin incorporar al pla s’ho comuniquin
per escrit. També és admissible la subscripció de docu-
ments individuals o co�ectius d’adhesió al pla del sistema
d’ocupació en virtut de delegació expressa atorgada pels
partícips.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense per-
judici que, si s’escau, el conveni co�ectiu o disposició
equivalent que estableixi els compromisos per pensions
condicioni l’obligació de l’empresa a la seva instrumen-
tació a través d’un pla del sistema d’ocupació, o de les
accions i els drets que correspongui exercitar en cas
de discrepància o informació inadequada sobre els pro-
cessos d’incorporació al pla.

3. El treballador que compleixi les condicions per
accedir al pla pot exercir el seu dret d’incorporació en
qualsevol moment i mentre no s’hagi extingit la relació
laboral amb el promotor, sense perjudici del règim d’a-
portacions i prestacions aplicable en cada cas.

Tenint en compte el que preveu l’article 25.2, paràgraf
segon, en els casos en què es prevegi la incorporació
al pla de treballadors que hagin extingit la seva relació
laboral amb el promotor, les especificacions han de con-
tenir les condicions per a la seva incorporació i el règim
d’aportacions i prestacions aplicable.

SECCIÓ 2a LA COMISSIÓ DE CONTROL EN ELS PLANS D’OCUPACIÓ

Article 29. Funcions de la comissió de control del pla
d’ocupació.

El funcionament i l’execució de cada pla de pensions
del sistema d’ocupació el supervisa una comissió de con-
trol constituïda a aquest efecte. La comissió de control
del pla té les funcions següents:

a) Supervisar el compliment de les clàusules del pla
en tot el que es refereix als drets dels seus partícips
i beneficiaris.

b) Seleccionar l’actuari o els actuaris que hagin de
certificar la situació i la dinàmica del pla i designar l’ac-
tuari independent per a la revisió del pla conforme al
que preveu l’article 23.

c) Proposar i, si s’escau, acordar les modificacions
que consideri pertinents sobre aportacions, prestacions
o altres variables o aspectes del pla de pensions, tenint
en compte el que preveu l’article 33.

d) Nomenar els representants de la comissió de con-
trol del pla a la comissió de control del fons de pensions
al qual estigui adscrit i supervisar l’adequació del saldo
del compte de posició del pla, en el seu respectiu fons
de pensions, als requeriments del règim financer del
mateix pla.

e) Proposar i, si s’escau, decidir en les altres qües-
tions sobre les quals el text refós de la Llei i aquest
Reglament li atribueix competència.

f) Representar judicialment i extrajudicialment els
interessos co�ectius dels partícips i beneficiaris en rela-
ció amb el pla de pensions.

Article 30. Composició de la comissió de control.

1. La comissió de control del pla de pensions d’o-
cupació està formada per representants del promotor
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o promotors i representants dels partícips i, si s’escau,
dels beneficiaris, d’acord amb els criteris següents:

a) Amb caràcter general, el nombre de membres
de la comissió de control del pla és el que fixen les
especificacions, i es garanteix l’atribució del 50 per cent
dels membres i, en tot cas, del conjunt de vots als repre-
sentants designats pel promotor o promotors respecte
de la representació dels partícips i beneficiaris.

No obstant això, en virtut d’acord de negociació
co�ectiva, es pot establir una distribució de represen-
tants diferent de la prevista amb caràcter general en
el paràgraf anterior, sense perjudici de la necessària apli-
cació del que preveu l’article 32, i s’ha de garantir la
representació del promotor i dels partícips.

b) Les especificacions han d’assenyalar el nombre
i la distribució dels respectius representants dels par-
tícips i dels beneficiaris.

No obstant això, els representants dels partícips
poden tenir la representació dels beneficiaris del pla de
pensions si així s’estableix en el pla amb caràcter general,
o mentre el co�ectiu de beneficiaris no aconsegueixi
el nombre, el percentatge o les condicions exigides per
les especificacions del pla, si s’escau, per tenir una repre-
sentació específica.

Els plans de pensions del sistema d’ocupació poden
preveure la representació específica a la comissió de
control dels partícips i, si s’escau, dels beneficiaris de
cadascun dels subplans que es defineixin dins del mateix
pla.

Quan en el desenvolupament del pla aquest quedi
sense partícips, la representació atribuïda a ells corres-
pon als beneficiaris.

2. En els plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta es poden establir sistemes de representació
conjunta o agregada a la comissió de control dels co�ec-
tius de promotors, partícips i beneficiaris, respectiva-
ment, d’acord amb el que preveu aquest Reglament.

3. Els membres de la comissió de control del pla
són nomenats per un període màxim de quatre anys,
i poden ser reelegits o renovats.

En el si de la comissió de control s’ha de nomenar
almenys els qui hagin d’exercir la presidència i la secre-
taria.

Article 31. Designació o elecció dels membres de la
comissió de control.

1. Les especificacions del pla han de regular el pro-
cediment de designació o elecció dels membres de la
comissió de control del pla.

L’empresari individual promotor d’un pla d’ocupació
en el qual pugui figurar com a partícip és titular de drets
polítics i de representació a la comissió de control per
la seva condició de promotor, i no pot ser designable,
elegible o elector en l’àmbit de la representació dels
partícips o beneficiaris.

2. En els plans de pensions del sistema d’ocupació
es poden establir procediments de designació directa
dels membres de la comissió de control per part de la
comissió negociadora del conveni, i/o designació dels
representants dels partícips i beneficiaris per acord de
la majoria dels representants dels treballadors a l’em-
presa.

Quan es prevegi la designació per la comissió nego-
ciadora del conveni, cada part ha de designar, respec-
tivament, els membres de la comissió de control repre-
sentants del promotor, i els membres representants de
partícips i beneficiaris.

La designació dels membres de la comissió de control
o dels representants de partícips i beneficiaris en aquesta

pot coincidir amb tots o part dels components de la
comissió negociadora o, si s’escau, dels representants
dels treballadors a l’empresa amb independència que
siguin o no partícips.

Les designacions directes dels membres de la comis-
sió de control poden ser revocades en qualsevol moment
per les parts respectives, que han de designar els subs-
tituts.

En cas de designació efectuada per la comissió nego-
ciadora del conveni, aquesta pot acordar que les reno-
vacions o la revocació dels membres de la comissió de
control les realitzin, si s’escau, les parts respectives a
la comissió de seguiment del conveni.

Si ho acorda la comissió negociadora del conveni
o ho preveuen les especificacions, els membres de la
comissió de control designats per aquesta com a repre-
sentants dels partícips i beneficiaris, poden ser renovats
o revocats posteriorment per la majoria dels represen-
tants dels treballadors en l’empresa.

3. A falta de designació directa prevista en l’apartat
anterior, l’elecció dels representants dels partícips i bene-
ficiaris es realitza mitjançant un procés electoral d’acord
amb els criteris següents:

a) Són elegibles els partícips del pla, encara que
les especificacions poden excloure de la condició d’e-
legible els partícips en suspens per extinció o suspensió
de la relació laboral amb el promotor.

Els beneficiaris són elegibles sempre que, d’acord
amb les especificacions, els correspongui una represen-
tació específica a la comissió de control.

En el cas que la representació dels beneficiaris estigui
atribuïda a la representació dels partícips, els beneficiaris
són elegibles llevat que les especificacions els excloguin
d’aquesta condició o la condicionin al fet que aconse-
gueixin el nombre o el percentatge del co�ectiu total
previst en aquelles a aquest efecte.

Els sindicats de treballadors legalment constituïts
tenen dret a presentar candidats partícips i, si s’escau,
candidats beneficiaris.

Les candidatures han d’estar avalades per sindicats
o per la signatura d’un percentatge d’integrants del co�e-
gi electoral corresponent fixat en especificacions, que
no pot ser inferior al 10 per cent.

b) Són electors tots els partícips del pla amb inde-
pendència del fet que realitzin aportacions o no, sempre
que mantinguin els seus drets consolidats en el pla.

Els beneficiaris són electors quan, d’acord amb les
especificacions, els correspongui una representació
específica a la comissió de control. En aquest cas, es
pot formar un co�egi de partícips i un altre de beneficiaris
per a l’elecció dels representants respectius.

En el cas que la representació dels beneficiaris estigui
atribuïda als representants dels partícips, els beneficiaris
també poden ser electors si així es preveu a les espe-
cificacions, sigui quin sigui el seu nombre o quan acon-
segueixin el nombre o percentatge del co�ectiu total
del pla previst a les esmentades especificacions a aquest
efecte. En aquests casos, els beneficiaris són electors
en les mateixes condicions que els partícips per a l’e-
lecció de la representació conjunta dels dos co�ectius
a la comissió de control.

Quan s’hagi previst la representació específica a la
comissió de control de cadascun dels subplans articulats
en el pla, s’han de formar els respectius co�egis dels
co�ectius adscrits a cada subplà, per a l’elecció dels
representants específics de cada subplà conforme al que
preveuen els paràgrafs anteriors.

c) El sistema de vot per a l’elecció de representants
dels partícips i beneficiaris a la comissió de control del
pla s’ha d’ajustar al que preveuen les especificacions.
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El vot és lliure, personal, directe i secret, i a les espe-
cificacions es poden establir diferents sistemes o meca-
nismes d’emissió del vot, inclòs el vot per correu.

En els processos d’elecció dels membres de la comis-
sió de control del pla, en cap cas el vot es pot ponderar
pels drets econòmics atribuïbles a cada elector o als
seus co�egis o co�ectius.

En el cas que regula aquest paràgraf c), el promotor
pot designar i revocar els seus representants a la comis-
sió de control en qualsevol moment, mitjançant una
comunicació dirigida a la comissió de control.

4. No poden ser membres de la comissió de control
d’un pla de pensions d’ocupació les persones físiques
que tinguin, directament o indirectament, una partici-
pació en una entitat gestora de fons de pensions superior
al cinc per cent del capital social desemborsat d’aquesta
entitat.

Els membres d’una comissió de control d’un pla d’o-
cupació no poden adquirir drets ni accions de l’entitat
gestora del seu fons de pensions durant el desenvo-
lupament del seu càrrec en aquesta comissió. Si es fa
aquesta adquisició, cal procedir al seu cessament com
a membre d’aquella comissió de control.

Article 32. Adopció de decisions de la comissió de
control.

1. La comissió de control del pla s’ha de reunir
almenys una vegada en cada exercici, i de cada sessió
se n’estén l’acta corresponent.

Les decisions de la comissió de control del pla s’a-
dopten d’acord amb les majories estipulades en les espe-
cificacions del pla, i és admissible que les especificacions
esmentades prevegin majories qualificades. Cada mem-
bre de la comissió de control té un vot, que es pot delegar
en un altre membre de la comissió.

2. Quan el pla de pensions sigui d’aportació definida
per a la contingència de jubilació, les decisions que afec-
tin la política d’inversió del fons de pensions han d’in-
cloure, almenys, el vot favorable de la meitat dels repre-
sentants dels partícips a la comissió de control.

Necessàriament es consideren decisions que afecten
la política d’inversió els acords que, si s’escau, correspon-
gui adoptar a la comissió de control del pla relatius a:

a) L’elecció i el canvi de fons de pensions.
b) La delegació a l’entitat gestora de funcions i facul-

tats relatives als drets derivats de les inversions, així
com la contractació de la gestió i/o dipòsit d’actius amb
terceres entitats.

c) L’exercici de drets inherents als títols i altres
actius.

d) La selecció, adquisició, disposició, realització o
garantia d’actius.

e) La canalització de recursos del pla a un altre fons
o adscripció del pla a diversos fons.

El que disposa aquest apartat és igualment aplicable
respecte dels subplans d’aportació definida per a la con-
tingència de jubilació que, d’acord amb el que preveu
l’article 66, s’instrumentin en fons de pensions diferents
dels que instrumentin altres subplans.

3. En els plans de pensions de la modalitat de pres-
tació definida o mixtos, les decisions que afectin el cost
econòmic assumit per l’empresa de les prestacions defi-
nides han d’incloure, almenys, el vot favorable de la mei-
tat dels representants del promotor o promotors.

Necessàriament, es consideren decisions que afecten
el cost econòmic assumit per l’empresa els acords que,

segons les especificacions, correspongui adoptar a la
comissió de control del pla relatius a:

a) Les modificacions de les especificacions que afec-
tin el sistema de finançament i cobertura de qualssevol
contingències, règim d’aportacions i prestacions, sistema
financer del pla, així com el càlcul, la mobilitat o la liqui-
ditat dels drets consolidats.

b) La modificació de la base tècnica del pla i la con-
tractació d’assegurances o altres garanties de les pres-
tacions.

c) Els acords sobre aplicació d’excedents o tracta-
ment del dèficit que es posin de manifest en el pla de
pensions.

d) Els acords de la comissió de control del pla que
afectin la política d’inversió expressament enumerats en
l’apartat 2 anterior.

SECCIÓ 3a DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’OCUPACIÓ

Article 33. Modificació de les especificacions i revisió
del sistema financer dels plans d’ocupació.

1. La modificació de les especificacions dels plans
de pensions del sistema d’ocupació es pot realitzar mit-
jançant els procediments i acords que s’hi preveuen.
L’acord de modificació pot ser adoptat per la comissió
de control del pla amb el règim de majories que esta-
bleixen les especificacions.

No obstant això, en els plans de pensions del sistema
d’ocupació les especificacions poden preveure que la
modificació del règim de prestacions i aportacions o
qualssevol altres aspectes i, si s’escau, la consegüent
adaptació de la base tècnica pugui ser acordada, d’acord
amb el que preveu aquest Reglament, mitjançant un
acord co�ectiu entre l’empresa i la representació dels
treballadors.

2. El sistema financer i actuarial dels plans ha de
ser revisat almenys cada tres anys per un actuari inde-
pendent designat per la comissió de control, conforme
al que estableix l’article 23.

Si, com a resultat de la revisió, es planteja la necessitat
o conveniència d’introduir variacions en les aportacions
i contribucions, en les prestacions previstes, o en altres
aspectes amb incidència en el desenvolupament financer
actuarial, s’ha de sotmetre a la comissió de control del
pla perquè proposi o acordi el que consideri procedent,
d’acord amb el que preveuen les especificacions del pla.

Si s’escau, als efectes del que preveu l’article 6.1.d)
sobre les aportacions excepcionals de l’empresa a favor
de beneficiaris, s’ha de determinar expressament i sepa-
radament el dèficit corresponent a les pensions ja cau-
sades dels beneficiaris existents en la data de la referida
revisió o dictamen actuarial. En cap cas es computa a
aquests efectes el dèficit generat com a conseqüència
de l’existència de límits d’aportació a plans de pensions.

Article 34. Informació a partícips i beneficiaris de plans
d’ocupació.

1. Amb ocasió de la seva incorporació al pla de
pensions d’ocupació, els partícips que ho so�icitin han
de rebre un certificat de pertinença emès per l’entitat
gestora. Així mateix, se’ls ha de lliurar un exemplar de
les especificacions, o bé, si aquestes ho preveuen, se’ls
ha d’indicar el lloc i la forma en què tenen a la seva
disposició en tot moment el contingut de les especi-
ficacions.

També se li ha de lliurar al partícip un exemplar de
la declaració dels principis de la política d’inversió del
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fons de pensions a què es refereix l’article 69.3, o bé,
si ho preveuen les especificacions, se li ha d’indicar el
lloc i la forma en què té el seu contingut a la seva
disposició.

La utilització de butlletins individuals d’adhesió, als
quals es refereix l’article 101, és opcional en els termes
que preveu l’apartat 3 de l’article esmentat. En cas que
no s’utilitzin aquests butlletins individuals d’adhesió, s’ha
de lliurar al partícip un certificat de pertinença al pla.

2. Amb periodicitat almenys anual, l’entitat gestora
del fons de pensions en el qual el pla estigui integrat
ha de remetre a cada partícip dels plans d’ocupació una
certificació sobre les aportacions, directes o imputades,
realitzades en cada any natural i el valor, al final de
l’any natural, dels seus drets consolidats en el pla.

Les especificacions poden preveure terminis inferiors
a l’assenyalat anteriorment per remetre la informació
esmentada.

La certificació a què es refereix aquest apartat ha
de contenir un resum sobre la determinació de les con-
tingències cobertes, el destí de les aportacions i les regles
d’incompatibilitat sobre aquelles.

Així mateix, la certificació ha d’incloure una indicació
del que estableix aquest Reglament sobre el deure de
comunicar l’esdeveniment de les contingències i so�i-
citar la prestació en el termini previst, i ha d’advertir
de la sanció administrativa que preveu l’article 36.4, parà-
graf segon, del text refós de la Llei, així com un resum
de les possibles formes de cobrament de la prestació.

Si s’escau, la certificació ha d’indicar la quantia dels
excessos d’aportació del partícip advertits sobre els
màxims establerts i el deure de comunicar el mitjà per
abonar la devolució.

3. Produïda i comunicada la contingència, el bene-
ficiari del pla de pensions d’ocupació ha de rebre infor-
mació apropiada sobre la prestació i les seves possibles
reversions, sobre les opcions de cobrament correspo-
nents, si s’escau, i respecte del grau de garantia o del
risc de compte del beneficiari.

Si s’escau, s’ha de fer lliurament al beneficiari del
certificat d’assegurança o garantia de la seva prestació,
emès per l’entitat corresponent.

Amb periodicitat almenys anual, la gestora del fons
de pensions ha de remetre als beneficiaris dels plans
de pensions d’ocupació una certificació sobre el valor
dels seus drets econòmics en el pla al final de cada
any natural.

4. En els plans de pensions d’ocupació, almenys
amb caràcter trimestral, s’ha de facilitar als partícips i
beneficiaris informació sobre l’evolució i la situació dels
seus drets consolidats i econòmics en el pla, així com
sobre altres aspectes que els puguin afectar, especial-
ment les modificacions normatives, canvis de les espe-
cificacions del pla, de les normes de funcionament del
fons o de la seva política d’inversions, i de les comissions
de gestió i dipòsit.

La informació trimestral ha de contenir un estat resum
de l’evolució i situació dels actius del fons, els costos
i la rendibilitat obtinguda, i ha d’informar, si s’escau,
sobre la contractació de la gestió amb terceres entitats.
Així mateix, s’ha de posar a disposició de partícips i bene-
ficiaris, en els termes que estableixen les especificacions
del pla de pensions, la totalitat de les despeses del fons
de pensions, en la part que siguin imputables al pla,
expressades en percentatge sobre el compte de posició.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
pot determinar les partides que hagin d’integrar les des-
peses.

No obstant això, en els plans d’ocupació la informació
periòdica que preveu aquest apartat, pel que fa a drets

consolidats corresponents a prestacions definides dels
partícips en el pla, es pot facilitar en els termes i els
terminis fixats en les especificacions o acordats per la
comissió de control i ha d’incloure necessàriament la
quantificació dels drets consolidats dels partícips en cas
de cessament o extinció de la relació laboral.

Article 35. Drets en cas de cessament i mobilització
de drets.

1. L’extinció o la suspensió de la relació laboral del
partícip amb el promotor no és causa de baixa i mobi-
lització dels drets consolidats en el pla de pensions d’o-
cupació, llevat dels casos i les condicions que preveu
aquest article.

2. Els partícips que hagin cessat en la realització
d’aportacions, tant directes com imputades, però man-
tinguin els seus drets consolidats en el pla, indepen-
dentment del fet que hagin cessat o no la seva relació
laboral, adquireixen la condició de partícips en suspens,
i continuen amb la categoria d’element personal del pla
de pensions.

Els drets consolidats dels partícips en suspens s’han
d’ajustar en funció de la imputació dels resultats que
els corresponguin durant els exercicis del seu mante-
niment en el pla d’acord amb el sistema de capitalització
que els sigui aplicable.

Les especificacions i, si s’escau, la base tècnica del
pla han de preveure expressament el règim aplicable
als partícips en suspens.

3. Els drets consolidats dels partícips en els plans
de pensions del sistema d’ocupació no es poden mobi-
litzar a altres plans de pensions, llevat del supòsit d’ex-
tinció de la relació laboral i només si ho preveuen les
especificacions del pla, o per terminació del pla de pen-
sions. En aquest supòsit, juntament amb la mobilització
dels recursos econòmics l’entitat gestora d’origen ha de
traslladar a la de destí tota la informació rellevant del
partícip, i li ha de comunicar a aquest el contingut de
la informació. El termini màxim per dur a terme aquesta
mobilització és d’un mes des de la recepció de la docu-
mentació completa.

No es poden mobilitzar els drets consolidats quan,
a fi d’instrumentar compromisos per pensions del pro-
motor referits a partícips que hagin extingit la seva relació
laboral amb aquell, les especificacions prevegin la con-
tinuïtat de les aportacions del promotor a favor seu i,
si s’escau, les del partícip que tinguin caràcter obligatori.

Si les especificacions ho preveuen, el partícip que
hagi extingit o suspès la seva relació laboral amb el pro-
motor pot fer aportacions voluntàries al pla de pensions,
sempre que no hagi mobilitzat els seus drets consolidats.

4. Per determinar el dret consolidat en produir-se
l’extinció o la suspensió de la relació laboral, la provisió
matemàtica o fons de capitalització mínim garantit
corresponent al partícip es calculen conforme al mateix
sistema financer actuarial, mètode i hipòtesis que li
serien aplicables com a empleat en actiu.

Sense perjudici d’això, en cas d’extinció o suspensió
de la relació laboral, les especificacions poden preveure
la no-inclusió en el dret consolidat de la part del marge
de solvència del pla corresponent al partícip. Així mateix,
les especificacions poden preveure els ajustos que es
considerin pertinents en el valor del dret consolidat, en
atenció al compte de posició del pla de pensions.

El que estableixen els paràgrafs anteriors és aplicable
tant a l’efecte de mobilització del dret consolidat, com
en cas de permanència de l’interessat en el pla.

Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs ante-
riors, no és admissible l’aplicació de penalitzacions per



Suplement núm. 6 Dilluns 1 març 2004 1541

mobilització dels drets consolidats, llevat, si s’escau, les
derivades de la rescissió parcial dels contractes amb
entitats d’assegurances o financeres referits a riscos o
prestacions.

5. Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans
d’ocupació no es poden mobilitzar excepte per termi-
nació del pla de pensions.

Article 36. Adaptacions per operacions societàries o
empresarials.

1. Si a conseqüència d’operacions societàries una
mateixa entitat és promotora de diversos plans de pen-
sions del sistema d’ocupació, s’han d’integrar en un únic
pla de pensions tots els partícips i els seus drets con-
solidats i, si s’escau, els beneficiaris i els seus drets eco-
nòmics, en el termini de 12 mesos des de la data d’efecte
de l’operació societària.

2. En el cas que les entitats resultants de l’escissió
de l’entitat promotora d’un pla d’ocupació se subroguin
en les obligacions d’aquesta última amb els co�ectius
de partícips i, si s’escau, de beneficiaris del pla, les
esmentades entitats passen a ser promotores del pla,
i s’han d’adaptar les especificacions d’aquest a les con-
dicions de funcionament dels plans de promoció con-
junta dins el termini de 12 mesos des de la data d’efectes
de la subrogació.

No obstant això, les empreses resultants en les quals
s’hagi acordat la segregació del seu co�ectiu del pla
inicial poden promoure nous plans d’ocupació als quals
s’han de transferir els drets consolidats del seu co�ectiu
d’empleats partícips i, si s’escau, els drets econòmics
dels beneficiaris.

SECCIÓ 4a PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ DE PROMOCIÓ
CONJUNTA

Article 37. Àmbit personal dels plans d’ocupació de
promoció conjunta.

1. Diverses empreses o entitats, inclosos els empre-
saris individuals, i els ens i organismes de les adminis-
tracions públiques poden promoure conjuntament un pla
de pensions d’ocupació en el qual poden instrumentar
els compromisos susceptibles de ser coberts per aquell
en els termes i les condicions que preveu aquest Regla-
ment, respectant en tot cas els principis i les caracte-
rístiques dels plans que estableix aquest Reglament.

2. Els plans de promoció conjunta poden limitar el
seu àmbit a les empreses promotores que concorrin en
el moment de la seva formalització o preveure la pos-
sibilitat d’incorporació de noves empreses posterior-
ment.

Els plans de promoció conjunta poden ser oberts a
qualsevol empresa, o limitar el seu àmbit al de deter-
minades empreses promotores o en funció de criteris
com la pertinença al mateix grup, el caràcter de petita
i mitjana empresa, el fet de tenir assumits compromisos
per pensions en virtut d’un acord de negociació co�ectiva
d’àmbit supraempresarial o altres criteris.

3. Sense perjudici del règim general que preveu l’a-
partat anterior, un pla de pensions promogut per diverses
empreses es pot delimitar, complementàriament, en fun-
ció de les característiques següents:

a) Quan hi hagi un acord de negociació co�ectiva
d’àmbit superior al d’empresa que acordi la incorporació
d’empreses i partícips a plans de pensions de promoció
conjunta d’acord amb el que preveu aquest Reglament,
cada empresa, en tot cas, pot acordar promoure el seu
propi pla de pensions.

b) A l’efecte de la promoció de plans del sistema
d’ocupació d’empreses d’un mateix grup, es considera
grup d’empreses quan concorrin les condicions que pre-
veu l’article 42 del Codi de Comerç.

Totes o algunes de les empreses d’un mateix grup
poden promoure conjuntament un pla de pensions del
sistema d’ocupació. El pla de pensions pot preveure la
participació facultativa d’altres entitats de qualsevol tipus
que formin part de la unitat de decisió i comunitats de
béns constituïdes per empreses del grup. Facultativa-
ment i llevat que hi hagi una disposició en contra con-
tinguda en les especificacions del pla de pensions, també
poden concórrer com a promotors les empreses estran-
geres amb agències, sucursals o establiments en territori
espanyol que formin part del grup.

Els organismes i les entitats que formin part de les
administracions públiques també poden promoure con-
juntament plans de pensions que es poden considerar
d’entitats del mateix grup als efectes del que preveu
aquest Reglament.

c) Es considera que un pla de promoció conjunta
és promogut per petites i mitjanes empreses quan esti-
guin compreses en la Recomanació 96/280/CE de la
Comissió, de 3 d’abril de 1996, sobre la definició de
les petites i mitjanes empreses, o la que la substitueixi
en el futur.

Article 38. Obligacions estipulades dels plans d’ocu-
pació de promoció conjunta.

1. Els plans de pensions de promoció conjunta han
de ser de la modalitat d’aportació definida per a la con-
tingència de jubilació, sense perjudici del que disposen
els apartats següents.

Les prestacions definides que es prevegin per a cas
de mort i incapacitat permanent del partícip, així com
les garantides als beneficiaris una vegada esdevinguda
qualsevol contingència i les seves reversions, s’han de
garantir en la seva totalitat mitjançant els contractes
d’assegurança corresponents previstos pel pla, el qual
en cap cas assumeix els riscos inherents a les esmen-
tades prestacions. Els contractes d’assegurança previs-
tos per a la cobertura de mort i invalidesa del partícip
han de ser de durada no superior a un any, i poden
ser renovables.

2. No obstant això, els plans de pensions de pro-
moció conjunta promoguts per empreses en virtut d’un
mateix conveni co�ectiu, que prevegin prestacions defi-
nides per a jubilació i decideixin assumir el risc per si
mateixos, han de complir els requisits següents:

a) Les prestacions de jubilació han d’estar definides
en termes i condicions homogènies per a tots els co�ec-
tius de partícips de les empreses promotores del pla
de pensions.

b) S’ha de fer servir un únic sistema de finançament
del pla i un únic conjunt d’hipòtesis financeres actuarials
en la determinació de les magnituds actuarials del pla
de pensions recollides en aquest Reglament. Aquestes
hipòtesis han de ser prudents i coherents entre si.

c) Els plans de pensions de promoció conjunta d’a-
questa modalitat han de mantenir subcomptes de posició
diferenciats per cada empresa promotora en el fons o
els fons en els quals estigui integrat el pla de pensions.

d) Les revisions actuarials, encara que s’emetin en
un únic document o informe, s’han d’individualitzar per
a cada empresa promotora.

Si no concorren els requisits anteriors s’han de garan-
tir les prestacions esmentades en la seva totalitat mit-
jançant contractes d’assegurança previstos pel pla.
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Quan el pla de pensions prevegi l’adhesió indepen-
dent d’empreses no cobertes per l’acord de negociació
co�ectiva, aquell només pot recollir per a les referides
empreses el règim d’obligacions estipulades que descriu
l’apartat 1 d’aquest article.

3. Els plans de pensions de promoció conjunta pro-
moguts per empreses d’un mateix grup que prevegin
prestacions definides per a jubilació s’han d’ajustar al
que estableix aquest Reglament per a la modalitat de
prestació definida, i els són aplicables els paràgrafs c)
i d) de l’apartat anterior.

4. Cada empresa promotora és responsable del
compliment de les obligacions de contribució respecte
dels seus treballadors partícips previstes en les espe-
cificacions o annex corresponent, sense perjudici de la
mediació en el pagament d’aportacions que realitzi algun
dels promotors per compte d’altres.

Article 39. Especificacions i annexos dels plans d’o-
cupació de promoció conjunta.

1. Les especificacions del pla de pensions han d’in-
corporar un annex per cada empresa promotora que
contingui totes les condicions particulars relatives a
aquella i als seus treballadors partícips, i han de constar
en tot cas les contribucions i prestacions corresponents,
que poden ser diferents per cada empresa promotora,
sense que els annexos puguin contenir clàusules que
deixin sense efecte o modifiquin alguna de les condicions
generals contingudes en les especificacions del pla,
inclòs, si s’escau, el règim general d’aportacions i pres-
tacions.

Si s’escau, la base tècnica del pla de pensions incor-
pora igualment annexos corresponents a cada empresa
promotora, relatius al seu règim de contribucions i pres-
tacions, i assegurament d’aquestes.

2. En els plans que estipulin obligacions de prestació
definida, d’acord amb el que estableixen els apartats
2 i 3 de l’article 38, les especificacions i la base tècnica
del pla han de precisar els mecanismes necessaris per
establir la delimitació total de riscos assumits per cada
empresa promotora, i cada una d’aquestes és l’única
responsable de les obligacions assumides davant dels
seus treballadors partícips i beneficiaris. Cada un dels
subcomptes que preveu l’apartat 2.c) de l’article 38
suporta exclusivament els riscos inherents al co�ectiu
de l’empresa corresponent, i ha d’incloure, si s’escau,
el marge de solvència exigible que preveu l’article 21.

Article 40. Promoció i formalització dels plans d’ocu-
pació de promoció conjunta.

La promoció i formalització dels plans de pensions
de promoció conjunta es regeix pel que disposa l’article
9 del text refós de la Llei i 27 d’aquest Reglament, amb
les particularitats que preveu aquest article:

a) Mitjançant acord co�ectiu d’àmbit supraempre-
sarial es pot establir el projecte inicial d’un pla de pen-
sions del sistema d’ocupació de promoció conjunta per
a les empreses incloses en el seu àmbit; la comissió
promotora pot ser designada directament per la comissió
negociadora del conveni o, si no n’hi ha, per la repre-
sentació de les empreses i dels treballadors en l’àmbit
esmentat, i la designació pot recaure en els dits repre-
sentants.

El projecte ha d’incloure almenys les especificacions,
i, si s’escau, la base tècnica, generals. El pla de pensions
promogut en l’àmbit supraempresarial es pot formalitzar
mitjançant la seva admissió en el fons de pensions, sense

perjudici de l’adhesió posterior de les empreses mitjan-
çant la subscripció dels annexos corresponents.

b) En un altre cas, per a la promoció han de con-
córrer almenys dues empreses, les quals han d’elaborar
el projecte inicial de pla que inclou les especificacions,
i, si s’escau, la base tècnica, generals, així com el projecte
d’annex particular de cada empresa.

A través dels mitjans habituals de comunicació amb
el personal, els promotors han de donar a conèixer el
projecte, el contingut del qual ha d’estar a disposició
dels treballadors i els seus representants, i instar la cons-
titució d’una única comissió promotora.

La comissió promotora del pla de promoció conjunta
ha d’estar formada i operar d’acord el que preveu l’article
41 per a la comissió de control d’aquest tipus de plans,
i es pot optar per un sistema de representació conjunta
o un sistema de representació agregada d’empreses i
treballadors en els termes que preveu el precepte.

Per a la designació dels representants dels treballa-
dors o potencials partícips es poden utilitzar els pro-
cessos electorals o els procediments de designació direc-
ta en els termes que preveu l’article 41 per a la comissió
de control.

La formalització del pla d’ocupació de promoció con-
junta requereix la incorporació dels annexos subscrits
per les empreses promotores.

c) En un termini no superior a 12 mesos des de
la formalització del pla mitjançant l’acord d’admissió en
el fons de pensions corresponent, s’ha de constituir la
comissió de control del pla.

Una vegada formalitzat el pla de pensions, s’hi poden
incorporar altres empreses, si s’escau, mitjançant la subs-
cripció voluntària dels annexos corresponents.

La incorporació de noves empreses requereix l’apro-
vació de la comissió promotora o de control del pla,
si bé poden delegar aquesta funció en un membre d’a-
questes o a l’entitat gestora.

Un pla de promoció conjunta es pot adscriure a diver-
sos fons de pensions en els termes que preveu aquest
Reglament.

d) La comissió promotora o, si s’escau, de control
d’un pla de pensions promogut per una empresa o entitat
pot acordar la modificació i adaptació de les especifi-
cacions per transformar-lo en un pla de pensions de pro-
moció conjunta que compleixi les condicions que esta-
bleix aquest capítol, per integrar-hi la resta de les empre-
ses i partícips susceptibles de pertànyer al pla de pen-
sions de promoció conjunta.

e) Les incorporacions de noves empreses als plans
de pensions de promoció conjunta s’han de comunicar
a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions,
dins el termini de 30 dies des de la incorporació, i s’ha
d’adjuntar una certificació de l’acord d’admissió junta-
ment amb els annexos corresponents.

També s’han de comunicar a la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions les modificacions en el
conjunt d’entitats promotores per canvis de denomina-
ció, operacions societàries, separació del pla de pensions
o altres circumstàncies, dins el termini assenyalat en
el paràgraf anterior, des que la comissió de control tingui
coneixement de la modificació.

No obstant això, quan es tracti d’un pla promogut
exclusivament per petites i mitjanes empreses, la comu-
nicació a la qual es refereixen els paràgrafs anteriors
té caràcter trimestral.

Article 41. Comissió de control dels plans d’ocupació
de promoció conjunta.

1. La composició i el funcionament de les comis-
sions de control dels plans d’ocupació de promoció con-
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junta s’ha d’ajustar al que preveu la secció 2a d’aquest
capítol per a la comissió de control d’un pla d’ocupació,
amb les particularitats que assenyala aquest article.

En tot cas, la comissió de control del pla està formada
per representants dels promotors, dels partícips i, si s’es-
cau, dels beneficiaris.

2. En els plans d’ocupació de promoció conjunta
es poden establir sistemes de representació conjunta
o agregada a la comissió de control dels co�ectius de
promotors, partícips i, si s’escau, beneficiaris, respecti-
vament:

a) Representació conjunta.

En aquest sistema, la comissió de control està for-
mada per representants que representin conjuntament
el co�ectiu de promotors, el de partícips i, si s’escau,
el de beneficiaris del pla, respectivament, sense dife-
renciar específicament per empreses.

Les especificacions poden atribuir la representació
dels beneficiaris als representants dels partícips.

En aquest sistema, la incorporació d’una nova empre-
sa al pla no altera necessàriament la composició de la
seva comissió de control fins a la renovació següent.

b) Representació agregada.

En aquest sistema, la comissió de control està for-
mada amb representants específics dels elements per-
sonals de cada empresa, és a dir, de cada promotor,
dels seus partícips i dels seus beneficiaris.

La representació dels beneficiaris es pot atribuir als
representants dels partícips.

En el sistema de representació agregada, si les espe-
cificacions ho preveuen, el nombre total de representants
a la comissió de control dels elements personals del
pla de pensions corresponents a cada empresa, si s’es-
cau, es pot assignar tenint en compte el nombre de
partícips i beneficiaris corresponents a aquesta. En cap
cas és admissible l’atribució de representacions en funció
de l’interès econòmic de cada promotor o co�ectiu.

La incorporació al pla d’una nova empresa suposa
la incorporació a la comissió de control de representants
dels seus elements personals, que han de ser designats
o elegits en el termini que preveuen les especificacions,
que no pot ser superior a 12 mesos des de l’acord
d’admissió.

3. En els plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta constituïts en virtut d’acords de negociació
co�ectiva d’àmbit supraempresarial, es poden preveure
procediments de designació de la comissió de control
per part de la comissió negociadora i/o per part de la
representació d’empreses i treballadors en l’àmbit. La
designació dels representants a la comissió de control
pot coincidir amb tots o una part dels components de
la comissió negociadora o representants de les parts
referides, encara que no siguin partícips o beneficiaris
del pla de pensions.

Així mateix, en el sistema de representació agregada,
es pot preveure la designació directa dels representants
de partícips i beneficiaris de cada empresa promotora
per acord de la majoria dels representants dels treba-
lladors en aquesta; la designació pot recaure en tots
o alguns dels esmentats representants.

Per a la designació directa i la seva revocació és apli-
cable el que disposa l’apartat 2 de l’article 31.

4. A falta de la designació directa que preveu l’a-
partat anterior, en l’elecció dels representants de par-
tícips i beneficiaris a la comissió de control és aplicable
el procés electoral que preveu l’apartat 3 de l’article 31,
amb les particularitats següents:

a) Els plans de promoció conjunta amb sistema de
representació conjunta ha d’operar mitjançant co�egis

electorals únics que englobin partícips i, si s’escau, els
beneficiaris.

b) En els plans de pensions de promoció conjunta
amb sistema de representació agregada es constitueix
per cada empresa un co�egi electoral de partícips i, si
s’escau, un co�egi de beneficiaris.

5. Els membres de la comissió de control del pla
de promoció conjunta són nomenats per un període
màxim de quatre anys, i poden ser reelegits o renovats,
sense perjudici del que estableix l’apartat 2 de l’article
31 en relació amb la possible revocació dels membres
prèviament designats.

Article 42. Modificació i revisió dels plans d’ocupació
de promoció conjunta.

1. La modificació de les especificacions dels plans
d’ocupació de promoció conjunta es pot realitzar mit-
jançant els procediments i acords que preveuen les espe-
cificacions. L’acord de modificació pot ser adoptat per
la comissió de control del pla amb el règim de majories
que estableixen les especificacions.

No obstant això, les especificacions poden preveure
que la modificació del règim de prestacions i aportacions
o qualssevol altres extrems, i, si s’escau, la consegüent
adaptació de la base tècnica, pugui ser acordada, si s’es-
cau, mitjançant acord co�ectiu entre la representació
de les empreses i els treballadors en l’àmbit supraem-
presarial.

Sense perjudici de les funcions i facultats atribuïdes
per aquest Reglament a la comissió de control del pla
de pensions, per a la modificació de condicions parti-
culars contingudes en els annexos de cada empresa cal
atenir-se al procediment que s’hi preveu, sense que els
corresponents acords puguin modificar o deixar sense
efecte les condicions generals de les especificacions del
pla.

La modificació de l’annex es pot realitzar per acord
adoptat entre l’empresa i la representació dels treba-
lladors. Quan la comissió de control operi sota un sistema
de representació agregada, l’annex pot atribuir la decisió
o proposta de la seva modificació als vocals que repre-
sentin els elements personals del pla corresponents a
l’empresa en qüestió, amb el règim de majories que
aquell estableix.

En tot cas, correspon a la comissió de control del
pla formalitzar les modificacions dels annexos que s’ha-
gin acordat, que és responsable de la seva adequació
a la normativa vigent i a les condicions generals de les
especificacions.

2. La comissió de control del pla designa l’actuari
que ha d’efectuar la revisió actuarial si s’escau, la qual
ha d’incloure l’avaluació individualitzada relativa a cada
empresa promotora, així com del pla de pensions en
el seu conjunt.

Si com a resultat de la revisió actuarial es planteja
la necessitat o conveniència d’introduir variacions en les
aportacions, prestacions o en altres variables, se sotmet
la qüestió a la comissió de control del pla perquè acordi
o proposi el que consideri procedent. Si les variacions
proposades afecten una o més empreses individualit-
zadament, les modificacions s’efectuen conforme al que
preveu l’apartat 1 anterior per a la modificació de l’annex.

En els plans que estipulin obligacions de prestació
definida, conforme al que estableix l’article 38.2, si com
a resultat de la revisió actuarial es planteja la conve-
niència d’introduir variacions en les aportacions i con-
tribucions i/o en les prestacions previstes per tal de res-
tituir l’equilibri financer actuarial de les obligacions assu-
mides per alguna de les empreses promotores, amb l’a-
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cord previ dels representants dels treballadors i de l’em-
presa afectada, se sotmet a la comissió de control del
pla perquè proposi o acordi el que consideri procedent.

Article 43. Separació d’entitats promotores dels plans
d’ocupació de promoció conjunta.

1. La separació d’una entitat promotora d’un pla de
pensions de promoció conjunta pot tenir lloc a l’efecte
d’integrar els seus compromisos amb els seus partícips
i beneficiaris en un altre pla de pensions del sistema
d’ocupació.

A aquest efecte, una entitat adherida a un pla de
promoció conjunta pot promoure en qualsevol moment
el seu propi pla de pensions d’ocupació, i procedir a
la separació d’aquell per acord de la comissió promotora
del nou pla.

Així mateix, es pot efectuar la separació de l’empresa
per a la integració dels compromisos en un altre pla
de promoció conjunta, en virtut d’acord co�ectiu entre
l’empresa i la representació dels seus treballadors. L’a-
cord pot ser adoptat, si s’escau, pels vocals de la comissió
de control agregada que representin específicament els
elements personals de l’empresa, si ho preveuen les
especificacions o l’annex corresponent del pla de pro-
moció conjunta originari.

L’acord de separació dóna lloc al trasllat dels partícips
i beneficiaris i els seus drets consolidats i econòmics
al pla de destí.

Si en virtut d’operacions societàries una entitat resulta
a la vegada promotora del pla de promoció conjunta
i d’un altre o altres plans del sistema d’ocupació, en
el termini de 12 mesos des de l’operació societària s’ha
de procedir a la integració dels seus partícips i bene-
ficiaris dels diferents plans i els seus drets consolidats
i econòmics en un únic pla.

Si s’escau, és procedent la separació del pla de pro-
moció conjunta si s’acorda la concentració en un diferent
d’aquell.

2. Si ho preveuen les especificacions, la comissió
de control del pla d’ocupació de promoció conjunta pot
acordar la separació d’una entitat promotora quan aques-
ta deixi de complir les condicions o criteris generals esta-
blerts en aquelles per a l’adhesió i permanència de les
empreses en el pla.

En aquest cas, els partícips i beneficiaris de l’empresa
afectada i els seus drets econòmics s’integren en un
altre pla d’ocupació en els termes que preveu l’apar-
tat 1 anterior.

3. Quan la separació impliqui un canvi de fons de
pensions, una vegada formalitzat el nou pla de pensions
de l’empresa a separar o formalitzada la incorporació
a un altre pla de promoció conjunta, s’efectua el trasllat
dels drets dels partícips i beneficiaris afectats en el ter-
mini d’un mes des que s’acrediti davant el fons de pen-
sions d’origen la formalització esmentada, termini que
la comissió de control del fons pot estendre fins a tres
mesos si el saldo és superior al 10 per cent del compte
de posició del pla.

La separació no dóna lloc a cap descompte o pena-
lització sobre els drets econòmics dels partícips i bene-
ficiaris afectats.

Article 44. Terminació dels plans d’ocupació de pro-
moció conjunta i baixa d’entitats promotores.

1. Els plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta terminen per les causes que estableix el text
refós de la Llei i aquest Reglament per a qualsevol pla

de pensions, i és aplicacable el que preveu aquest Regla-
ment sobre liquidació de plans de pensions i terminació
administrativa.

La liquidació s’ha d’ajustar al que preveuen les espe-
cificacions que, en tot cas, han de respectar la garantia
de les prestacions causades. Els drets consolidats dels
partícips s’han d’integrar necessàriament en els plans
d’ocupació en els quals puguin tenir aquesta condició.

Si no n’hi ha, s’ha de procedir al trasllat de drets
consolidats dels partícips als plans de pensions que
aquells designin.

2. Quan alguna de les causes de terminació d’un
pla de pensions establertes en aquest Reglament afecti
exclusivament una de les entitats promotores del pla
i el seu co�ectiu, la comissió de control del pla ha d’a-
cordar la baixa de l’entitat promotora en el pla d’ocupació
de promoció conjunta en el termini de dos mesos des
que es posi de manifest aquest causa.

La baixa d’una entitat promotora dóna lloc al trasllat
dels drets consolidats dels seus partícips i, si s’escau,
dels seus beneficiaris a altres plans de pensions. Els drets
consolidats dels partícips s’integren, si s’escau, neces-
sàriament en els plans d’ocupació on puguin tenir aques-
ta condició. Si no n’hi ha, s’han de traslladar als plans
de pensions que aquells designin, i es pot optar, si així
ho preveuen en les especificacions, per la permanència
com a partícips en suspens en el pla de promoció con-
junta.

CAPÍTOL III

Plans de pensions individuals

Article 45. Subjectes constituents i obligacions estipu-
lades.

1. Els promotors de plans de pensions del sistema
individual han de ser entitats de caràcter financer. Aquest
tipus de plans només pot tenir un promotor.

A aquests efectes, tenen la consideració d’entitats
de caràcter financer les entitats de crèdit, entitats asse-
guradores, les entitats gestores de fons de pensions,
les empreses de serveis d’inversió, les societats gestores
d’institucions d’inversió co�ectiva, inscrites en els regis-
tres especials dependents del Ministeri d’Economia, del
Banc d’Espanya o de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors.

2. Els partícips d’aquests plans de pensions poden
ser qualssevol persones físiques.

3. Els plans de pensions individuals són d’aportació
definida per a totes les contingències, sense que el pla
pugui garantir un interès mínim en la capitalització.

Una vegada esdevinguda la contingència, el pla de
pensions pot preveure la garantia de les prestacions cau-
sades i les seves possibles reversions, sempre que aques-
tes es garanteixin en la seva totalitat mitjançant els con-
tractes corresponents amb entitats asseguradores o
financeres, previstos pel pla, el qual en cap cas assumeix
els riscos inherents a les prestacions esmentades.

Article 46. Principi de no-discriminació.

Un pla del sistema individual és no-discriminatori quan
qualsevol persona que manifesti voluntat d’adhesió i tin-
gui capacitat d’obligar-se ho pugui fer en els termes con-
tractuals estipulats per a qualsevol dels membres adhe-
rits.
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Article 47. Promoció d’un pla de pensions individual.

1. En els plans de pensions del sistema individual
corresponen al promotor les funcions i responsabilitats
que preveu aquest Reglament. En particular les funcions
són les següents:

a) Supervisar el compliment de les clàusules del pla
en tot el que es refereix als drets dels seus partícips
i beneficiaris.

b) Seleccionar l’actuari o els actuaris i, si s’escau,
professionals independents que hagin de certificar, si
s’escau, la situació i dinàmica del pla i la seva revisió.

c) Designar als seus representants a la comissió de
control del fons al qual estigui adscrit el seu pla.

Quan el fons de pensions integri exclusivament un
o diversos plans de pensions del sistema individual pro-
moguts per la mateixa entitat, li poden correspondre
les funcions i responsabilitats assignades a la comissió
de control del fons segons el que estableix l’article 67.

d) Proposar i, si s’escau, decidir en les altres qües-
tions sobre les quals la norma li atribueix competència.

e) Representar judicialment i extrajudicialment els
interessos co�ectius dels partícips i beneficiaris en rela-
ció amb el pla de pensions.

2. El promotor del pla de pensions individual ha d’e-
laborar el projecte d’especificacions del pla.

El promotor del pla ha de presentar aquest projecte
davant el fons de pensions en què pretengui integrar-se.

En vista del projecte del pla de pensions, la comissió
de control del fons de pensions o, si no n’hi ha, la seva
entitat gestora ha d’adoptar, si s’escau, l’acord d’admis-
sió del pla en el fons perquè entén, sota la seva res-
ponsabilitat, que es compleixen els requisits establerts
el text refós de la Llei i aquest Reglament, i ho ha de
comunicar al promotor del pla.

3. Efectuada la comunicació anterior, es pot fer efec-
tiva la incorporació de partícips al pla.

En els plans de pensions del sistema individual no
es constitueix comissió de control del pla, i corresponen
al promotor les funcions i responsabilitats que a l’es-
mentada comissió s’assignen en aquest Reglament.

Article 48. Adhesió i informació a partícips de plans
de pensions individuals.

1. Amb caràcter previ a l’adhesió dels partícips, l’en-
titat financera promotora del pla de pensions, directa-
ment o a través de l’entitat gestora o dipositària del
fons de pensions en el qual estigui integrat el pla de
pensions individual, ha d’informar adequadament els par-
tícips sobre les principals característiques del pla de pen-
sions i de la cobertura que per a cada partícip pot atorgar
en funció de les seves circumstàncies laborals i perso-
nals.

La informació prèvia també comprèn les dades corres-
ponents al defensor del partícip del pla de pensions,
així com de les comissions de gestió i dipòsit aplicables.

La incorporació del partícip al pla de pensions indi-
vidual es formalitza mitjançant la subscripció del butlletí
o document d’adhesió regulat a l’article 101.

Amb motiu de l’adhesió es fa lliurament al partícip
que ho so�iciti d’un certificat de pertinença al pla i de
l’aportació inicial realitzada, si s’escau.

Així mateix, se li lliura un exemplar de les especi-
ficacions del pla, així com de la declaració dels principis
de la política d’inversió del fons de pensions a què es
refereix l’apartat 3 de l’article 69, o bé se li indica el
lloc i la forma en què estan a la seva disposició.

2. Amb periodicitat anual, l’entitat gestora del fons
de pensions ha de remetre a cada partícip dels plans

individuals una certificació sobre les aportacions realit-
zades cada any natural i el valor, al final de l’any natural,
dels seus drets consolidats.

La certificació a què es refereix aquest apartat ha
de contenir un resum sobre la determinació de les con-
tingències cobertes, el destí de les aportacions i les regles
d’incompatibilitat sobre aquelles.

Així mateix, la certificació ha d’incloure una indicació
del que estableix aquest Reglament sobre el deure de
comunicar l’esdeveniment de les contingències i so�i-
citar la prestació en el termini previst, amb l’advertiment
de la sanció administrativa que preveu l’article 36.4, parà-
graf segon, del text refós de la Llei, així com un resum
de les possibles formes de cobrament de la prestació.

Si s’escau, la certificació ha d’indicar la quantia dels
excessos d’aportació advertits i el deure de comunicar
el mitjà per a l’abonament de la devolució.

3. Produïda i comunicada la contingència, el bene-
ficiari del pla de pensions individual ha de rebre infor-
mació apropiada sobre la prestació i les seves possibles
reversions, sobre les opcions de cobrament correspo-
nents, si s’escau, i respecte del grau de garantia o del
risc de compte del beneficiari.

Si s’escau, s’ha de lliurar al beneficiari el certificat
d’assegurança o garantia de la prestació, emès per l’en-
titat corresponent.

4. A més de les obligacions que estableixen els apar-
tats anteriors, les entitats gestores han de facilitar als
participis i beneficiaris dels plans de pensions individuals,
almenys amb caràcter trimestral, informació sobre l’e-
volució i situació dels seus drets econòmics en el pla,
així com aspectes que els puguin afectar, especialment
les modificacions normatives, canvis de les especifica-
cions del pla, de les normes de funcionament del fons
o de la seva política d’inversions, i de les comissions
de gestió i dipòsit.

La informació trimestral ha de contenir un estat resum
de l’evolució i situació dels actius del fons, els costos
i la rendibilitat obtinguda, i informar, si s’escau, sobre
la contractació de la gestió amb terceres entitats. Així
mateix, s’ha de posar a disposició de partícips i bene-
ficiaris, en els termes que estableixen les especificacions
del pla de pensions, la totalitat de les despeses del fons
de pensions, en la part que siguin imputables al pla,
expressats en percentatge sobre el compte de posició.
La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
pot determinar les partides que hagin d’integrar les des-
peses esmentades.

5. Les especificacions dels plans de pensions del
sistema individual es poden modificar per acord del pro-
motor, amb la comunicació prèvia per part d’aquest o
de l’entitat gestora o dipositària corresponent, almenys
amb un mes d’antelació, als partícips i beneficiaris.

Article 49. Defensor del partícip.

1. En els plans de pensions d’aquest sistema s’ha
de designar el defensor del partícip, que també ho és
dels beneficiaris.

Les entitats promotores d’aquests plans de pensions,
bé individualment, o bé agrupades per pertànyer a un
mateix grup, àmbit territorial o qualsevol altre criteri, han
de designar com a defensor del partícip entitats o experts
independents de prestigi reconegut, a la decisió dels
quals se sotmeten les reclamacions que formulin els par-
tícips i beneficiaris o els seus drethavents contra les enti-
tats gestores o dipositàries dels fons de pensions en
què estiguin integrats els plans o contra les mateixes
entitats promotores dels plans individuals.
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2. La decisió del defensor del partícip favorable a
la reclamació vincula les entitats esmentades. Aquesta
vinculació no és obstacle a la plenitud de tutela judicial,
al recurs a altres mecanismes de solució de conflictes
o arbitratge, ni a l’exercici de les funcions de control
i supervisió administrativa.

3. El promotor del pla de pensions individual, o l’en-
titat gestora del fons de pensions en el qual s’integri,
han de comunicar a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions la designació del defensor del partícip
i la seva acceptació, així com les normes de procediment
i termini establert per a la resolució de les reclamacions
que, en cap cas, pot excedir els dos mesos des de la
presentació d’aquelles.

4. Les despeses de designació, funcionament i
remuneració del defensor del partícip en cap cas han
de ser assumides pels reclamants ni pels plans i fons
de pensions corresponents.

5. El que preveu aquest article s’entén sense per-
judici de l’aplicació, si s’escau, del que estableixen res-
pecte a la protecció de clients de serveis financers el
capítol V de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de
mesures de reforma del sistema financer, i la seva nor-
mativa de desplegament.

Article 50. Mobilització de drets en un pla individual.

1. Els drets consolidats en els plans de pensions
del sistema individual es poden mobilitzar a un altre pla
o plans de pensions per decisió unilateral del partícip
o per terminació del pla. La mobilització per decisió uni-
lateral pot ser total o parcial.

2. Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans
de pensions del sistema individual també es poden mobi-
litzar a altres plans de pensions a petició del beneficiari,
sempre que les condicions de garantia i assegurament
de la prestació ho permetin i en les condicions que pre-
veuen les especificacions dels plans de pensions corres-
ponents. Aquesta mobilització pot ser total o parcial,
i en cap cas modifica la modalitat i les condicions de
cobrament de la totalitat de les prestacions inicials.

3. En qualsevol d’aquests casos, els drets conso-
lidats s’integren en el pla o plans de pensions que designi
el partícip.

La integració dels drets consolidats en un altre pla
o plans de pensions exigeix la condició de partícip d’a-
quests per part de la persona que mobilitza els drets
esmentats.

El traspàs dels drets consolidats entre plans adscrits
a diferents fons s’ha de fer necessàriament mitjançant
transferència bancària directa, ordenada per la societat
gestora del fons d’origen al seu dipositari, des del compte
del fons d’origen fins al compte del fons de destí.

4. Quan un partícip vulgui mobilitzar la totalitat o
una part dels drets consolidats que tingui en un pla de
pensions en un altre pla integrat en un altre fons de
pensions gestionat per diferents entitat gestora, el par-
tícip s’ha de dirigir a la societat gestora del pla de pen-
sions de destí per iniciar el seu traspàs.

Amb aquesta finalitat, el partícip ha d’adjuntar a la
seva so�icitud la identificació del pla i fons de pensions
des del qual es realitza la mobilització, així com, si s’es-
cau, l’import per mobilitzar. La so�icitud ha d’incorporar
una comunicació dirigida a la societat gestora del fons
de pensions d’origen per ordenar el traspàs que inclogui
una autorització del partícip a l’entitat gestora de destí
perquè, en nom seu, pugui so�icitar a la societat gestora
del fons d’origen la mobilització dels drets consolidats,

així com tota la informació financera i fiscal necessària
per realitzar-lo.

La so�icitud del partícip presentada en un establiment
de l’entitat promotora del pla de destí o del dipositari
de destí s’entén presentada a l’entitat gestora de destí,
llevat que de manera expressa les especificacions del
pla de pensions de destí ho limitin a l’entitat gestora.

En el cas que hi hagi convenis que permetin gestionar
les so�icituds de mobilització a través de mediadors o
de les xarxes comercials d’altres entitats, la presentació
de la so�icitud en qualsevol establiment d’aquests s’en-
tén realitzada a l’entitat gestora.

L’entitat gestora de destí, a més de comprovar el
compliment dels requisits establerts reglamentàriament
per a la mobilització d’aquests drets, ha de traslladar
la so�icitud a la societat gestora del fons d’origen, amb
indicació, almenys, del pla i el fons de pensions de destí,
el seu dipositari i les dades del compte del fons de pen-
sions de destí a la qual s’ha d’efectuar la transferència.

La gestora del fons d’origen ha d’ordenar la trans-
ferència bancària i remetre a la gestora del fons de destí
tota la informació financera i fiscal necessària per al
traspàs.

El termini màxim per procedir a la mobilització és
de set dies hàbils, a comptar des que l’entitat gestora
de destí disposi de la totalitat de la documentació neces-
sària, fins que l’entitat gestora d’origen ordeni l’oportuna
transferència.

5. Quan un partícip vulgui traspassar la totalitat o
part dels drets consolidats que tingui en un pla de pen-
sions a un altre pla gestionat per la mateixa entitat ges-
tora de fons de pensions, ha d’indicar l’import que vol
mobilitzar i, si s’escau, el fons de pensions destinatari
del traspàs.

La gestora ha d’emetre l’ordre de transferència en
el termini màxim de dos dies hàbils des de la presentació
de la so�icitud pel partícip.

6. El procediment per a la mobilització de drets eco-
nòmics a so�icitud del beneficiari s’ha d’ajustar al que
estableixen els apartats anteriors, i s’entenen realitzades
als beneficiaris i els seus drets econòmics les referències
fetes als partícips i els seus drets consolidats.

En el cas de prestacions garantides per una entitat
asseguradora o una altra entitat financera, les condicions
i el procediment de mobilització, si s’escau, s’han d’a-
justar al que estipula el contracte corresponent.

7. No és admissible l’aplicació de despeses o pena-
litzacions sobre els drets consolidats per mobilització.

CAPÍTOL IV

Plans de pensions associats

Article 51. Subjectes constituents i obligacions estipu-
lades.

1. Els promotors dels plans de pensions del sistema
associat són associacions o sindicats que han d’estar
legalment constituïts amb fins o objectius comuns dife-
rents del propòsit de configurar un pla de pensions.

Diferents associacions o sindicats poden promoure
conjuntament un pla de pensions del sistema associat.
En els plans associats de promoció conjunta, el règim
d’aportacions i prestacions dels partícips i beneficiaris
de cada entitat promotora s’han de recullir en un annex
independent en les especificacions del pla.
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2. Els partícips d’aquests plans de pensions són els
associats, membres o afiliats pertanyents a les associa-
cions o sindicats promotors.

3. Els plans de pensions associats poden ser d’a-
portació definida, prestació definida o mixtos.

En tot cas, les prestacions definides que es prevegin
per a qualsevol contingència, així com les garantides
als beneficiaris, una vegada esdevinguda qualsevol con-
tingència i les seves reversions, s’han de garantir en
la seva totalitat mitjançant els contractes corresponents
previstos pel pla amb entitats asseguradores o altres
entitats financeres, el qual, en cap cas, assumeix els
riscos inherents a les prestacions esmentades.

Article 52. Principi de no-discriminació.

1. Un pla del sistema associat és no discriminatori
quan tots els associats de l’entitat o entitats promotores
puguin accedir al pla en igualtat de condicions i de drets,
sense perjudici dels diferents drets consolidats i pres-
tacions que derivin de les diferents aportacions dels
partícips.

2. En els plans del sistema associat no existeix apor-
tació de l’entitat promotora.

3. Un mateix promotor pot instar la constitució de
diversos plans del sistema associat de diferents moda-
litats.

Article 53. Comissió de control del pla associat.

1. El funcionament i l’execució de cada pla de pen-
sions del sistema associat el supervisa una comissió de
control que està formada per representants del promotor
o promotors i partícips i, si s’escau, dels beneficiaris del
pla. Si el pla queda sense partícips, la representació atri-
buïda a aquests correspon als beneficiaris.

En la comissió de control d’un pla associat, la majoria
dels seus membres, independentment de la represen-
tació que tinguin, ha d’estar composta per partícips asso-
ciats o afiliats de l’entitat promotora.

Les especificacions d’un pla de pensions associat han
de preveure el sistema de designació o elecció dels mem-
bres de la comissió de control, i es pot preveure la desig-
nació per part dels òrgans de govern o assemblearis
de l’entitat promotora. La designació dels representants
a la comissió de control pot recaure en membres inte-
grants d’aquests òrgans.

2. En els plans de pensions associats de promoció
conjunta es poden establir sistemes de representació
conjunta o agregada a la comissió de control dels co�ec-
tius de promotors, partícips i beneficiaris, respectiva-
ment.

3. La comissió de control del pla associat té les
funcions establertes per al promotor dels plans indivi-
duals a l’article 47.1.

4. No poden ser membres de la comissió de control
d’un pla de pensions associat, les persones físiques que,
directament o indirectament, tinguin una participació en
una entitat gestora de fons de pensions superior al cinc
per cent del capital social desemborsat d’aquesta entitat.

Article 54. Promoció d’un pla de pensions associat.

1. El promotor del pla de pensions associat ha d’e-
laborar el projecte d’especificacions del pla i recollir,
excepte en els plans d’aportació definida que no prevegin
la possibilitat d’atorgar cap garantia a partícips o bene-
ficiaris, el dictamen d’un actuari sobre la suficiència del

sistema financer i actuarial del projecte de pla de pen-
sions.

Obtingut, si s’escau, el dictamen favorable, el pro-
motor del pla ha de presentar el projecte davant el fons
de pensions en què pretengui integrar-se.

En vista del projecte del pla de pensions, la comissió
de control del fons de pensions o, segons correspongui,
la seva entitat gestora ha d’adoptar, si s’escau, l’acord
d’admissió del pla en el fons per entendre, sota la seva
responsabilitat, que es compleixen els requisits establerts
en aquesta norma, i ho ha de comunicar al promotor
del pla.

Efectuada la comunicació anterior, es pot fer efectiva
la incorporació al pla de partícips.

2. La informació prèvia i periòdica que s’ha de sub-
ministrar als partícips de plans de pensions associats
es regeix pel que estableix l’article 48 per als plans de
pensions individuals, llevat de les mencions que puguin
ser aplicables en relació amb els plans de prestació defi-
nida contingudes a l’article 34.

3. El promotor del pla associat ha d’instar la cons-
titució de la pertinent comissió de control del pla en
un termini no superior a 12 mesos des de la formalització
del pla de pensions conforme al que estableix l’apartat
anterior. Mentre no es constitueixi la comissió de control,
les funcions atribuïdes a aquesta corresponen al pro-
motor del pla.

4. La modificació de les especificacions dels plans
de pensions del sistema associat es pot fer mitjançant
els procediments i acords que s’hi preveuen. L’acord de
modificació pot ser adoptat per la comissió de control
del pla amb el règim de majories establert en les espe-
cificacions.

5. Si, com a resultat de la revisió del pla de pensions
conforme al que estableix l’article 23, es planteja la
necessitat o conveniència d’introduir variacions en les
aportacions, en les prestacions previstes o en altres
aspectes amb incidència en el desenvolupament financer
actuarial, s’ha de sotmetre a la comissió de control del
pla perquè proposi o acordi el que consideri procedent
d’acord amb el que preveuen les especificacions del pla.

Article 55. Mobilització de drets en un pla associat.

1. Els drets consolidats en els plans de pensions
del sistema associat es poden mobilitzar a un altre pla
o plans de pensions per decisió unilateral del partícip
o per pèrdua de la condició d’associat del promotor o
per terminació del pla. La mobilització per decisió uni-
lateral pot ser total o parcial.

2. Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans
de pensions del sistema associat també es poden mobi-
litzar a altres plans de pensions a petició del beneficiari,
sempre que les condicions de garantia i assegurament
de la prestació així ho permetin i en les condicions pre-
vistes en les especificacions dels plans de pensions
corresponents. Aquesta mobilització pot ser total o par-
cial, i, en cap cas, modifica la modalitat i les condicions
de cobrament de la totalitat de les prestacions inicials.

3. El que disposen els apartats 3 i següents de l’ar-
ticle 50 és aplicable a la mobilització dels drets con-
solidats del partícip o dels drets econòmics del beneficiari
en un pla de pensions associat.

En el cas que les prestacions estiguin garantides per
entitats asseguradores o altres entitats financeres, els
procediments de mobilització dels drets corresponents
a aquestes s’han d’ajustar al que preveu el contracte
corresponent.
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TÍTOL III

Els fons de pensions

CAPÍTOL I

Règim general d’organització dels fons
de pensions

Article 56. Classificació dels fons de pensions.

1. D’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’ar-
ticle 3, els fons de pensions s’enquadren necessàriament
en una de les dues categories següents:

a) Fons de pensions d’ocupació, l’àmbit d’actuació
dels quals es limita al desenvolupament de plans de
pensions del sistema d’ocupació exclusivament.

b) Fons de pensions personals, l’àmbit d’actuació
dels quals es limita al desenvolupament de plans de
pensions del sistema associat i/o individual.

Cada fons de pensions pot integrar un o diversos
plans del sistema corresponent, i possibilitar així el seu
desenvolupament en els termes que estableix aquest
Reglament.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en
relació amb els processos d’inversió desenvolupats, els
fons de pensions es poden enquadrar dins de dos tipus:

a) Fons de pensions tancat, destinat exclusivament
a instrumentar la inversió dels recursos del pla o plans
de pensions adscrits a aquell.

b) Fons de pensions obert, caracteritzat per poder
canalitzar i desenvolupar, juntament amb la inversió dels
recursos del pla o plans de pensions adscrits a aquell,
la inversió dels recursos d’altres fons de pensions de
la seva mateixa categoria en els termes establerts en
aquest Reglament.

Per poder operar com a fons de pensions obert es
requereix l’autorització administrativa prèvia, i que el fons
compti amb un patrimoni mínim de 30 milions d’euros
en comptes de posició de plans directament integrats
en aquell.

Article 57. Administració i promoció dels fons de pen-
sions.

1. En les condicions i dins de les limitacions pre-
vistes en aquest Reglament, els fons de pensions són
administrats per una entitat gestora amb el concurs d’u-
na entitat dipositària que compleixin els requisits esta-
blerts en el títol IV, sense perjudici, si s’escau, de les
funcions de la comissió de control del fons previstes
a l’article 64.

Cada fons de pensions té una única entitat gestora
i una única entitat dipositària, sense perjudici de la con-
tractació amb terceres entitats de la gestió de les inver-
sions o del dipòsit de valors i efectiu del fons de pensions
en els termes i les condicions que preveu aquest Regla-
ment.

2. Són entitats promotores dels fons de pensions
les persones jurídiques que instin i participin en la cons-
titució dels fons.

En el cas dels fons de pensions personals, actua com
a promotor del fons necessàriament i exclusivament la
seva entitat gestora. En cas de substitució posterior de
l’entitat gestora, s’entén que, als efectes previstos en
aquest reglament, la nova gestora adquireix la condició
de promotora del fons de pensions personal.

En els fons de pensions d’ocupació pot ser promotora
qualsevol empresa o empreses promotores de plans d’o-
cupació a instrumentar en el fons, així com els sindicats,
les seves federacions i confederacions, i associacions
empresarials, legitimats per a la negociació co�ectiva
en l’àmbit supraempresarial. A falta d’això, la condició
de promotor correspon a l’entitat gestora del fons d’o-
cupació.

Article 58. Constitució i inscripció dels fons de pen-
sions.

1. Els fons de pensions es constitueixen, amb l’au-
torització prèvia del Ministeri d’Economia, en escriptura
pública atorgada per l’entitat o les entitats promotores,
i s’inscriuen en el Registre Mercantil i en el Registre
especial de fons de pensions que estableix l’article 96.

2. Amb caràcter previ a la constitució d’un fons de
pensions, l’entitat o les entitats promotores han de so�i-
citar autorització administrativa a aquest efecte davant
la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
del Ministeri d’Economia.

La concessió o denegació de l’autorització adminis-
trativa prèvia per a la constitució del fons de pensions
es fa per resolució motivada de la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions, que no exhaureix la via
administrativa.

3. Es pot so�icitar l’autorització prèvia per a la cons-
titució d’un fons de pensions i simultàniament l’auto-
rització i inscripció en el Registre d’entitats gestores de
fons de pensions i en el de dipositàries de fons de pen-
sions de les entitats que pretenguin concórrer com a
tals a la constitució d’aquell. No s’autoritza la constitució
del fons de pensions sense l’autorització prèvia o simul-
tània i la inscripció de l’entitat gestora d’acord amb el
que estableix aquest Reglament.

4. La constitució del fons de pensions es realitza
en escriptura pública conforme al projecte autoritzat, a
l’atorgament del qual han de concórrer les entitats pro-
motora, gestora i dipositària, i s’ha d’inscriure en el Regis-
tre Mercantil.

L’escriptura de constitució ha de contenir necessà-
riament les següents mencions:

a) La denominació o raó social i el domicili de l’en-
titat o les entitats promotores i de les entitats gestora
i dipositària, així com la identificació de les persones
que actuen en la seva representació en l’atorgament.

b) La denominació del fons que ha d’anar seguida,
en tot cas, de l’expressió «fons de pensions».

c) L’objecte del fons d’acord amb aquest Reglament,
expressant la categoria del fons com a personal o d’o-
cupació. Si no, s’entén que la categoria del fons és la
que correspongui al primer pla que s’integri en el fons.

d) Les normes de funcionament amb el contingut
mínim que estableix l’article següent.

5. Obtinguda l’autorització administrativa, en el
Registre Mercantil s’obre a cada fons un full d’inscripció
en el qual el primer assentament és el corresponent a
l’escriptura de constitució i ha de contenir les dades
que aquesta hagi d’expressar; s’apliquen les normes que
regulen el Registre Mercantil.

6. L’autorització administrativa prèvia per a la cons-
titució d’un fons de pensions té efectes durant el termini
de tres mesos comptats des de la seva notificació.

Dins del termini indicat, s’ha de presentar davant la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions la
so�icitud d’inscripció del fons en el Registre especial
de fons de pensions, juntament amb l’escriptura de cons-



Suplement núm. 6 Dilluns 1 març 2004 1549

titució degudament inscrita en el Registre Mercantil, i
l’acreditació del número d’identificació fiscal. En cas con-
trari, transcorregut el termini, queda sense efecte l’au-
torització administrativa prèvia concedida, llevat que hi
hagi una causa degudament justificada.

La concessió o denegació de la inscripció del fons
de pensions en el Registre especial es realitza per reso-
lució motivada de la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions, que es notifica a l’entitat promotora,
i no exhaureix la via administrativa; s’ha de publicar en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

7. La resolució d’inscripció en el Registre especial
de fons de pensions habilita el fons de pensions per
a la integració i desenvolupament de plans de pensions,
sense perjudici de la publicació de la resolució per a
coneixement general d’acord amb l’apartat anterior.

8. El ministre d’Economia pot dictar normes de des-
plegament del procediment d’autorització i inscripció de
fons de pensions.

Article 59. Normes de funcionament del fons de pen-
sions.

Les normes de funcionament del fons de pensions
han d’especificar, almenys:

a) La denominació del fons i el seu àmbit d’actuació
com a personal o d’ocupació. Si no n’hi ha, s’entén que
la categoria del fons és la que correspongui al primer
pla que s’integri en el fons.

b) El procediment per a l’elecció i renovació i la
durada del mandat dels membres de la comissió de con-
trol del fons, així com les normes de funcionament d’a-
questa.

c) La política d’inversions dels recursos aportats al
fons.

d) Els criteris d’imputació de resultats, d’acord amb
el que disposa aquest Reglament.

e) Els sistemes actuarials que es poden utilitzar en
l’execució dels plans de pensions.

f) La comissió màxima que s’hagi de satisfer a les
entitats gestora i dipositària tenint en compte el que
disposa l’article 84.

g) Les normes de distribució de les despeses de
funcionament de la comissió de control del fons.

h) Les condicions de mobilització dels comptes de
posició i els criteris de quantificació d’aquestes.

i) Els requisits per a la modificació d’aquestes nor-
mes de funcionament i per a la substitució de les entitats
gestora i dipositària. En cap cas es pot fer la substitució
sense l’acord previ de la comissió, oïdes les subcomis-
sions, de control de fons de pensions, llevat del que
estableix l’article 85.

j) Les normes que hagin de regir la dissolució i liqui-
dació del fons de pensions.

Article 60. Modificacions posteriors dels fons de pen-
sions.

1. En el Registre especial de fons de pensions s’ha
de fer constar l’escriptura de constitució i les seves modi-
ficacions posteriors de la forma que preveu aquest article.

2. Les modificacions de les normes de funciona-
ment d’un fons de pensions requereixen autorització
administrativa prèvia i posterior inscripció en el Registre
especial de fons de pensions, i a aquest efecte és apli-
cable el procediment que regula l’article 58 per a la
constitució d’un fons de pensions.

El mateix procediment és aplicable a la conversió d’un
fons de pensions en obert i a les modificacions que per
a això prevegin, si s’escau, les normes de funcionament
del fons.

Les resolucions d’inscripció en el Registre especial
de les modificacions de les normes de funcionament
d’un fons de pensions no requereixen publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici del que preveu
l’apartat 3 següent.

3. No obstant el que preveu l’apartat 2, els canvis
de denominació del fons de pensions, del seu domicili
propi, si en té, i d’entitat gestora, dipositària o promotora
del fons no requereixen autorització administrativa prè-
via, si bé s’han de comunicar a la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions dins el termini màxim
de 10 dies des de l’adopció dels acords corresponents
adjuntant-hi una certificació d’aquests.

Per a la substitució de la gestora o dipositària s’ha
de tenir en compte el que estableix l’article 85.

Els acords a què es refereixen aquest apartat i els
anteriors s’han d’elevar a escriptura pública que s’inscriu
en el Registre Mercantil. Les modificacions a les quals
es refereix aquest apartat han d’incorporar l’acreditació
de la comunicació abans assenyalada, i s’han de pre-
sentar davant la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions per a l’anotació definitiva dels canvis en
el Registre especial i la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».

4. La integració de plans de pensions en el fons
i els trasllats de comptes de posició dels plans a altres
fons no requereixen autorització administrativa prèvia,
si bé les entitats gestores els han de comunicar a la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions dins
el termini de 10 dies des de la data d’adopció dels acords
corresponents, per a la seva constància en el Registre
especial.

La comunicació de la integració ha d’incloure, si s’es-
cau, identificació dels membres de la comissió promotora
del pla. La constitució de la comissió de control dels
plans, i els cessaments i nomenaments dels seus mem-
bres s’han de comunicar a la Direcció General d’Asse-
gurances i Fons de Pensions dins el termini de 10 dies
des de l’adopció dels acords corresponents. En les comu-
nicacions s’ha d’indicar el càrrec i la representació de
cadascun, així com el seu número de document nacional
d’identitat.

En el cas dels plans de pensions del sistema individual
s’ha de comunicar a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions la persona o persones designades
o apoderades com a representants del promotor en les
actuacions que com a tal corresponguin a aquest rela-
tives al pla de pensions, així com la identificació del
defensor del partícip. Els cessaments i nomenaments
successius de les persones a què es refereix aquest parà-
graf s’han de comunicar dins el termini de 10 dies, asse-
nyalat en el paràgraf anterior.

5. La categoria d’un fons de pensions com a per-
sonal o d’ocupació pot variar en funció de noves inte-
gracions de plans, sempre que, si s’escau, s’efectuï prè-
viament el trasllat a altres fons dels plans adscrits que
no corresponguin a la categoria del que es pretén inte-
grar.

Els trasllats de plans de pensions a altres fons i la
posterior integració de nous plans, que determinin un
canvi de categoria del fons com a personal o d’ocupació,
es comuniquen a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions d’acord amb el que preveu l’apar-
tat 4 anterior.

En tot cas, els trasllats dels plans de pensions a altres
fons requereixen l’acord de les respectives comissions
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de control dels plans o dels respectius promotors si són
del sistema individual.

Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs ante-
riors, les modificacions de les normes de funcionament
d’un fons que es limitin a indicar la categoria del fons
com a personal o d’ocupació, sense alterar la regulació
d’altres aspectes, no requereixen autorització adminis-
trativa prèvia. No obstant això, les modificacions de les
normes de funcionament del fons que, si s’escau, s’a-
cordin per adequar altres aspectes del seu contingut
a un canvi de categoria del fons com a personal o d’o-
cupació se subjecten a autorització administrativa prèvia
d’acord amb el procediment que assenyala l’apartat 2
d’aquest article. Aquesta autorització administrativa prè-
via es pot atorgar condicionada, si s’escau, al trasllat
a altres fons dels plans adscrits que no corresponguin
a la nova categoria acordada.

Les modificacions de les normes de funcionament
del fons a què es refereix el paràgraf anterior, una vegada
autoritzades, si s’escau, s’han d’elevar a escriptura públi-
ca, la qual ha d’incorporar, si s’escau, certificació de la
gestora i la dipositària del fons d’haver-se fet efectiu
el trasllat a altres fons dels plans de pensions adscrits
que no corresponguin a la nova categoria. L’escriptura
degudament inscrita en el Registre Mercantil s’ha de
presentar davant la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions i se n’ha de so�icitar la inscripció en
el Registre especial de fons de pensions.

6. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot dictar normes específiques sobre els pro-
cediments d’autorització i inscripció de modificacions
dels fons de pensions i obligacions de comunicació que
regula aquest article.

Article 61. Operacions amb els plans de pensions.

1. La integració d’un pla de pensions en un fons
de pensions exigeix que s’especifiquin les circumstàncies
següents:

a) Normes de quantificació del compte de posició,
amb una referència especial als criteris d’imputació dels
resultats obtinguts de les inversions realitzades pel fons,
així com de les seves despeses de funcionament.

b) Condicions per al traspàs del compte de posició
d’un pla al fons de pensions que aquest designi. S’ha
de preveure la fórmula d’instrumentar la transmissió de
béns i drets i, si s’escau, el cost i la periodificació que
comporta l’operació.

c) Procediment en el cas de liquidació del pla.

2. Les normes de funcionament de cada fons de
pensions han de preveure la mobilitat del compte de
posició d’un pla en les situacions següents:

a) En els casos que preveu l’article 85.
b) En el cas que lliurement ho decideixi qualsevol

pla de pensions per acord de la comissió de control
del pla o, si s’escau, per acord del promotor del pla
del sistema individual.

Les mateixes previsions afecten, necessàriament, els
fons de pensions oberts, a fi de possibilitar la mobilitat
de les inversions que hi realitzin altres fons de pensions.

Article 62. Dissolució i liquidació dels fons de pensions.

1. És procedent la dissolució dels fons de pensions:

a) Per revocació de l’autorització administrativa al
fons de pensions d’acord amb el que estableix el capí-
tol IX del text refós de la Llei.

b) Per la paralització de la comissió de control del
fons, de manera que sigui impossible el seu funciona-
ment. S’entén que es dóna aquesta causa en el supòsit
d’impossibilitat manifesta d’adoptar acords imprescindi-
bles per al desenvolupament efectiu del fons de pen-
sions, de manera que es paralitzi o s’impossibiliti el seu
funcionament.

c) En els casos que preveuen els apartats 4 i 5 de
l’article 85, pel transcurs dels terminis que s’hi asse-
nyalen per a la designació de nova entitat gestora o
dipositària, sense que la designació hagi tingut lloc.

d) Per decisió de la comissió de control del fons
o, si aquesta no existeix, si així ho decideixen de comú
acord el seu promotor, entitat gestora i dipositària.

e) Per qualsevol altra causa establerta en les normes
de funcionament del fons.

2. Una vegada dissolt el fons de pensions s’obre
el període de liquidació, s’afegeixen a la seva denomi-
nació les paraules «en liquidació», i es fan les operacions
corresponents conjuntament per la comissió de control
del fons i l’entitat gestora.

L’entitat gestora actua en la liquidació sota el mandat
i les directrius de la comissió de control del fons, amb
el concurs de l’entitat dipositària per a la instrumentació
de les operacions.

És admissible que les normes del fons de pensions
prevegin que, en cas de liquidació d’aquest, tots els plans
s’hagin d’integrar en un únic fons de pensions, sense
perjudici que, posteriorment, qualsevol pla exerciti lliu-
rement el dret de mobilització a un altre fons.

En tot cas, són requisits previs a l’extinció dels fons
de pensions la garantia individualitzada de les presta-
cions causades i la continuació dels plans de pensions
vigents a través d’un altre o altres fons de pensions ja
constituïts o per constituir.

3. L’escriptura pública de dissolució o, si s’escau,
l’acord administratiu de dissolució s’ha d’inscriure en el
Registre Mercantil i en el Registre especial, i s’ha de
publicar, a més, en el «Butlletí Oficial del Registre Mer-
cantil», i en un dels diaris de més circulació del lloc
del domicili social.

Ultimada la liquidació, després d’haver donat com-
pliment al que preveu l’últim paràgraf de l’apartat 2, els
liquidadors o, si no n’hi ha, la gestora han de so�icitar
al registrador mercantil i a la Direcció General d’Asse-
gurances i Fons de Pensions la cance�ació respectiva
dels assentaments referents al fons de pensions extingit.

CAPÍTOL II

Normes específiques sobre fons de pensions
d’ocupació

Article 63. Comissió de control del fons de pensions
d’ocupació.

1. En els fons de pensions d’ocupació s’ha de cons-
tituir necessàriament una comissió de control del fons
la composició de la qual s’ha d’ajustar a les condicions
següents:

a) Si el fons integra un únic pla de pensions d’o-
cupació, la comissió de control del pla exerceix les fun-
cions de la comissió de control del fons.

b) Si un mateix fons de pensions instrumenta diver-
sos plans de pensions d’ocupació, la comissió de control
del fons es pot formar amb representants de cadascun
dels plans o mitjançant una representació conjunta dels
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plans de pensions integrats en el fons, d’acord amb el
que preveuen els apartats següents.

2. Per a la formació de la comissió de control del
fons de pensions d’ocupació es pot utilitzar un sistema
de representació agregada. En aquest cas, cada pla de
pensions té representants propis a la comissió de control
del fons, designats per les respectives comissions de
control dels plans entre els seus membres.

Cada pla ha de designar almenys dos representants
propis a la comissió de control del fons, un pel seu pro-
motor o promotors i un altre pels seus partícips.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, tam-
bé és admissible el sistema de representació conjunta
en el si de la comissió de control del fons d’ocupació.
A aquest efecte, dos o més plans d’ocupació integrats
en un mateix fons es poden agrupar sota una repre-
sentació conjunta a la comissió de control del fons, si
així ho decideixen de comú acord les comissions de con-
trol dels plans esmentats, i els representants es designen
entre els seus membres en els termes acordats.

Així mateix, en virtut d’acords de negociació co�ectiva
d’àmbit supraempresarial, diversos plans d’ocupació inte-
grats en un mateix fons es poden agrupar sota una repre-
sentació conjunta a la comissió de control del fons, amb
representants designats per la comissió negociadora del
conveni o pels representants de les empreses i treba-
lladors en el referit àmbit supraempresarial. Els designats
poden ser la totalitat o una part dels components de
la comissió negociadora o representants de les parts
referides.

Per a cada conjunt de plans agrupats sota una mateixa
representació conjunta a la comissió de control del fons,
s’han de designar almenys dos representants, un pels
promotors, i un altre pels partícips dels plans.

Una vegada designada la representació conjunta d’un
grup de plans, és admissible que altres plans d’ocupació
adscrits al fons s’acullin posteriorment a l’esmentada
representació, a petició de la comissió promotora o de
control del pla interessat acceptada pels representants
del grup de plans, o en virtut d’un acord co�ectiu d’àmbit
supraempresarial.

4. En les normes de funcionament del fons de pen-
sions d’ocupació s’han d’especificar les normes per a
la formació de la comissió de control del fons, tenint
en compte el que preveuen els apartats anteriors.

Amb caràcter general, és admissible la coexistència
en el si de la comissió de control del fons d’ocupació
de plans amb representació pròpia i plans sota repre-
sentació conjunta, llevat que hi hagi disposició en contra
en les normes de funcionament del fons.

5. Les normes de funcionament del fons han d’es-
pecificar el procediment i els acords per a la designació
dels representants entre els membres de les comissions
de control dels plans afectats o, si s’escau, entre els
components de la comissió negociadora del conveni
co�ectiu supraempresarial o representants d’empreses
i treballadors en l’àmbit esmentat.

Article 64. Funcionament de la comissió de control del
fons de pensions d’ocupació.

1. Les funcions de la comissió de control del fons
de pensions d’ocupació són, entre altres:

a) La supervisió del compliment dels plans adscrits.
b) El control de l’observança de les normes de fun-

cionament, del mateix fons i dels plans.
c) El nomenament dels experts l’actuació dels quals

estigui exigida en el text refós de la Llei i en aquest

Reglament, sense perjudici de les facultats previstes dins
de cada pla de pensions.

d) La representació del fons, i pot delegar a l’entitat
gestora per a l’exercici de les seves funcions de repre-
sentació.

e) L’examen i l’aprovació de l’actuació de l’entitat
gestora en cada exercici econòmic, i li pot exigir, si s’es-
cau, la responsabilitat que preveu l’article 22 del text
refós de la Llei i a l’article 4 d’aquest Reglament.

f) La substitució de l’entitat gestora o dipositària,
en els termes que preveu l’article 23 del text refós de
la Llei i l’article 85 d’aquest Reglament.

g) La suspensió de l’execució d’actes i acords con-
traris als interessos del fons, en els termes i amb els
límits derivats de la naturalesa d’aquells.

h) Si s’escau, l’aprovació de la integració en el fons
de nous plans de pensions, funció que pot delegar en
algun dels seus membres o a l’entitat gestora. L’admissió
del primer pla que pretengui integrar-se en el fons l’a-
corda la seva entitat gestora.

i) La proposta i, si s’escau, la decisió en les altres
qüestions sobre les quals aquest Reglament li atribueix
competència.

Pot recollir de les entitats gestora i dipositària la infor-
mació que sigui pertinent per a l’exercici de les seves
funcions.

2. El mandat dels membres d’una comissió és tem-
poral i gratuït. En les normes de funcionament del fons
s’ha de consignar el procediment per a la designació
i renovació dels seus membres, la durada del seu mandat,
que no pot ser superior a quatre anys, si bé poden ser
reelegits, així com els casos i formes en què s’hagi de
reunir l’esmentada comissió de control del fons.

La comissió de control del fons s’ha de reunir almenys
una vegada en cada exercici, i de cada sessió se n’ha
d’estendre l’acta corresponent.

3. Una vegada designats els membres de la comis-
sió de control del fons, han de designar entre si els que
hagin d’exercir la presidència i la secretaria. La comissió
queda vàlidament constituïda quan, degudament con-
vocats, concorri la majoria dels seus membres, i adopta
els seus acords per majoria, tenint en compte el que
preveuen els paràgrafs següents.

En el cas que el fons integri diversos plans de pen-
sions, es pondera el vot dels representants designats
per cada pla en atenció al seu nombre i al compte de
posició del pla en el fons o, si s’escau, el compte de
posició del conjunt de plans del sistema d’ocupació agru-
pats sota una representació conjunta. Si la comissió ope-
ra sota una representació conjunta unitària de tots els
plans adscrits cada membre té un vot.

Les normes de funcionament del fons de pensions
poden exigir majories qualificades per a l’adopció d’a-
cords.

4. Quan un fons integri plans de pensions d’ocu-
pació d’aportació definida per a la contingència de jubi-
lació, és aplicable el que preveu l’apartat 2 de l’article
32 per a l’adopció d’acords que afectin la política d’in-
versió. La mateixa regla s’aplica quan els plans de la
modalitat esmentada tinguin almenys el 50 per cent dels
comptes de posició.

Així mateix, s’aplica el que preveu l’apartat 3 de l’es-
mentat article 32 per a l’adopció d’acords que afectin
la política d’inversió quan els plans de prestació definida
i mixtos integrats en el fons tinguin almenys el 50 per
cent dels comptes de posició.

5. Per raons d’heterogeneïtat en els tipus de plans
de pensions adscrits a un mateix fons o de dimensió
d’aquest, es pot arbitrar la constitució, en el si de la
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comissió de control, de subcomissions que han d’operar
segons àrees homogènies de plans o segons modalitats
d’inversió o altres criteris.

Els membres de les subcomissions han de ser neces-
sàriament membres de la comissió de control, i s’han
de garantir els requisits per adoptar acords que afectin
la política d’inversió previstos en l’apartat anterior.

En tot cas, s’entén que les funcions de la comissió
de control esmentades en els paràgrafs c), e), f), g) i
i) de l’apartat 1 no són delegables en les subcomissions,
sense perjudici dels mandats que aquella concedeixi a
algun dels seus membres per actuar davant tercers en
representació del fons.

6. El fons ha de suportar les despeses de funcio-
nament de la comissió de control i subcomissions, si
bé es pot acordar que siguin assumides totalment o par-
cialment per les entitats promotores.

Article 65. Canalització de recursos d’un pla de pen-
sions d’ocupació adscrit a un fons a altres fons de
pensions oberts.

La comissió de control d’un pla de pensions d’ocu-
pació adscrit a un fons pot acordar la canalització de
recursos del seu compte de posició a altres fons de pen-
sions d’ocupació autoritzats per operar com a oberts,
en les condicions següents:

a) El pla de pensions d’ocupació inversor ha de man-
tenir un compte de participació en el fons d’ocupació
obert que es pugui mobilitzar a un altre fons d’ocupació
obert, o reintegrar al fons en el qual estigui integrat el
pla inversor.

Correspon a la comissió de control del fons obert
acceptar l’obertura de l’esmentat compte de participació,
i pot delegar aquesta facultat en algun dels seus mem-
bres, en una subcomissió o en la seva gestora.

b) El compte de participació del pla en el fons obert
es considera un actiu del fons d’ocupació al qual està
adscrit el pla inversor, assignat individualment al compte
de posició d’aquest.

En l’actiu del fons al qual està adscrit el pla inversor,
al compte de participació del pla no li són aplicables
els límits de diversificació d’inversions que preveu aquest
Reglament. Quant a les comissions de gestió i dipòsit
imputables al compte, cal atenir-se al que preveu a l’e-
fecte l’article 84.

El fons d’ocupació obert no pot garantir una rendi-
bilitat mínima per la participació d’un pla inversor.

c) La instrumentació del cobrament d’aportacions
i pagament de prestacions del pla es realitza en el fons
al qual està adscrit, i correspon a la seva gestora la
certificació i mobilització dels drets consolidats, el reco-
neixement i l’abonament de les prestacions i la quan-
tificació del compte de posició del pla.

d) La comissió de control del pla d’ocupació inversor
pot designar representants entre els seus membres per
assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de la comissió
de control del fons obert, si s’escau.

En tot cas, la gestora del fons obert ha d’informar
la comissió de control del pla d’ocupació inversor dels
canvis en les normes de funcionament i en la política
d’inversió del fons obert, i amb la periodicitat que es
pacti, que ha de ser com a mínim anual, ha d’informar
l’esmentada comissió sobre l’estat i els moviments del
compte de participació i sobre les inversions del fons
de pensions obert. Així mateix, la gestora del fons de
pensions obert ha de facilitar diàriament la referida infor-
mació a la gestora del fons al qual està adscrit el pla
inversor.

Article 66. Adscripció d’un pla de pensions d’ocupació
a diversos fons de pensions.

1. Un mateix pla de pensions d’ocupació pot figurar
adscrit a dos o més fons de pensions d’ocupació, ges-
tionats, si s’escau, per diferents entitats gestores, des
del moment de la formalització del pla o posteriorment
a aquesta.

L’adscripció múltiple es realitza exclusivament mit-
jançant l’articulació dels subplans delimitats d’acord amb
el que estableix l’apartat següent, que s’instrumenten
en els fons respectius.

Les especificacions del pla de pensions i, si s’escau,
la base tècnica del pla han de precisar la delimitació
de cadascun dels diferents subplans, el seu règim d’a-
portacions i prestacions i el sistema financer específic.

La comissió promotora o de control del pla ha de
so�icitar la integració de cada subplà en el fons respectiu
en els termes que preveu aquest Reglament per a la
integració de plans.

2. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, la deli-
mitació de subplans en un pla de pensions d’ocupació
per a la seva adscripció en diferents fons es pot establir
en els casos següents:

a) En els plans d’ocupació en els quals hi hagi
almenys un co�ectiu amb règim d’aportació definida i
un altre o uns altres amb règim de prestació definida,
es pot formalitzar un subplà per a cada un dels diferents
règims de prestació definida, a més d’un altre per al
co�ectiu afectat pel règim d’aportació definida.

Als efectes del que preveu aquest article, es considera
equivalent al règim d’aportació definida el règim mixt
que derivi d’aportacions definides per a la jubilació i pres-
tacions definides totalment assegurades per a mort i
incapacitat permanent.

b) En els plans d’ocupació en els quals les seves
especificacions acordin la integració obligatòria en un
subplà dels beneficiaris que hagin de percebre la pres-
tació en forma de renda actuarial, tant temporal com
vitalícia.

c) En els plans de pensions de promoció conjunta,
quan cada subplà es correspongui amb una empresa
promotora d’aquest.

Un mateix partícip o beneficiari pot estar adscrit a
més d’un subplà en funció del criteri o dels criteris deli-
mitadors.

3. El pla ha de mantenir un compte de posició a
cadascun dels fons per al desenvolupament del subplà
corresponent.

El compte de posició en cada fons ha de recollir les
aportacions, els drets consolidats i les prestacions corres-
ponents als partícips i beneficiaris pertanyents al subplà
adscrit al fons.

Les aportacions i els recursos corresponents a cada
subplà s’integren en el fons corresponent.

Els diferents subplans no assumeixen responsabilitat
patrimonial entre si. La revisió actuarial es realitza de
manera independent per cada subplà.

4. La comissió de control del pla exerceix les seves
funcions respecte del conjunt del pla de pensions, sense
perjudici de la possibilitat d’acordar la formació de sub-
comissions entre els seus membres per a l’exercici de
funcions relatives als subplans.

El pla està representat en cadascuna de les comis-
sions de control dels fons corresponents, d’acord amb
el que estableix l’article 63.

5. La gestora de cada fons de pensions és respon-
sable de la gestió del co�ectiu de partícips i beneficiaris
del subplà adscrit al fons, de la instrumentació efectiva
de les aportacions i prestacions que els corresponguin,
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de la certificació dels seus drets consolidats i econòmics,
de la gestió dels recursos del subplà i de la quantificació
del compte de posició del subplà.

CAPÍTOL III

Normes específiques sobre fons de pensions
personals

Article 67. Comissió de control dels fons de pensions
personals.

1. En els fons de pensions personals es constitueix
una comissió de control del fons formada amb repre-
sentants de cadascun dels plans adscrits al fons i amb
les funcions que preveu l’article 64.

2. En el cas de plans de pensions del sistema asso-
ciat, els esmentats representants els designen les res-
pectives comissions de control dels plans. Si el fons inte-
gra un únic pla del sistema associat, la comissió de con-
trol del pla exerceix les funcions de comissió de control
del fons.

En aplicació del que preveu l’apartat 3 de l’article
54, mentre no es constitueixi la primera comissió de
control del pla del sistema associat, correspon al pro-
motor del pla designar representants a la comissió del
control del fons o, si s’escau, exercir les funcions d’a-
questa si és l’únic pla adscrit.

3. En el cas dels plans del sistema individual, els
representants a la comissió de control del fons els desig-
nen les respectives entitats promotores dels plans. A
aquest efecte, si entre els plans adscrits al fons hi ha
dos o més plans del sistema individual promoguts per
la mateixa entitat promotora, aquesta pot designar una
representació conjunta dels esmentats plans a la comis-
sió de control del fons.

Si el fons integra exclusivament un pla o diversos
del sistema individual promoguts per la mateixa entitat,
no cal constituir una comissió de control del fons, i corres-
pon, en aquest cas, al promotor del pla o dels plans
les funcions i responsabilitats assignades per aquesta
normativa a la comissió esmentada.

Les normes de funcionament del fons de pensions
personal han d’especificar les normes sobre composició
i funcionament de la comissió de control del fons tenint
en compte el que estableix aquest Reglament.

Article 68. Funcionament de la comissió de control dels
fons de pensions personals.

1. El mandat dels membres de la comissió de control
del fons personal és temporal i gratuït. En les normes
de funcionament del fons s’ha de consignar el proce-
diment per a l’elecció i renovació dels seus membres,
la durada del seu mandat, que no pot ser superior a
quatre anys, si bé poden ser reelegits, així com els casos
i les formes en què s’hagi de reunir la comissió.

La comissió de control del fons s’ha de reunir almenys
una vegada en cada exercici, i de cada sessió se n’ha
d’estendre l’acta corresponent.

2. Una vegada elegits els membres de la comissió
de control del fons, han de designar entre si els qui
hagin d’exercir la presidència i la secretaria. La comissió
queda vàlidament constituïda quan, degudament con-
vocats, hi concorri la majoria dels seus membres, i adopta
els seus acords per majoria, tenint en compte el que
preveu el paràgraf següent.

En el cas que el fons integri diversos plans de pen-
sions, es pondera el vot del representant o dels repre-
sentants designats per cada pla tenint en compte el seu
nombre i el compte de posició del pla en el fons. Si
s’escau, es pondera el compte de posició del conjunt

de plans del sistema individual del mateix promotor si
aquest ha designat una representació conjunta dels seus
plans.

Les normes de funcionament del fons han d’espe-
cificar els requisits per adoptar acords, i es poden exigir
majories qualificades.

3. Per raons d’heterogeneïtat en els tipus de plans
adscrits a un mateix fons o dimensió d’aquest, es pot
arbitrar la constitució, en el si de la comissió de control
del fons, de subcomissions que operin segons àrees
homogènies de plans o segons modalitats d’inversió.

Els membres de les subcomissions han de ser, en
tot cas, membres de la comissió de control.

4. Les despeses de funcionament de la comissió
de control i subcomissions han de ser suportades pel
fons de pensions o per les entitats promotores, segons
s’acordi. En qualsevol cas, la part proporcional d’aquestes
despeses que, en relació amb els respectius comptes
de posició, corresponguin a plans del sistema individual
han de ser suportats per les seves entitats promotores.

CAPÍTOL IV

Règim d’inversions dels fons de pensions

Article 69. Principis generals de les inversions.

1. Els actius dels fons de pensions són invertits en
interès dels partícips i beneficiaris. En cas de conflicte
d’interessos, es dóna prioritat a la protecció de l’interès
de partícips i beneficiaris.

2. La gestió d’inversions l’han de realitzar persones
honorables que tinguin la qualificació i l’experiència pro-
fessional adequades.

Són honorables els qui hagin observat una trajectòria
de respecte a les lleis mercantils i altres normes que
regulen l’activitat econòmica i la vida dels negocis, així
com les bones pràctiques comercials, financeres i ban-
càries.

3. La comissió de control del fons de pensions, amb
la participació de l’entitat gestora, ha d’elaborar per escrit
una declaració comprensiva dels principis de la seva polí-
tica d’inversió. A l’esmentada declaració se li ha de donar
suficient publicitat.

La declaració s’ha de referir, almenys, a qüestions
com ara els mètodes de mesurament dels riscos inhe-
rents a les inversions i els processos de gestió del control
d’aquests riscos, així com la co�ocació estratègica d’ac-
tius respecte a la naturalesa i durada dels seus com-
promisos, ha de ser revisada quan s’hi produeixin canvis
significatius i, en tot cas, com a conseqüència de les
modificacions que s’hagin de realitzar en funció de les
conclusions de la revisió financera actuarial a què es
refereix l’article 23.

4. Els actius dels fons de pensions s’inverteixen
majoritàriament en mercats regulats. Les inversions en
actius que no es puguin negociar en mercats regulats
s’han de mantenir, en tot cas, dins de nivells prudencials.

Els actius afectes a la cobertura de les provisions
tècniques s’han d’invertir de manera adequada a la natu-
ralesa i la durada de les futures prestacions previstes
dels plans de pensions.

Als efectes d’aquest títol, es consideren mercats regu-
lats els establerts dins de l’àmbit de l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE),
que compleixin les condicions exigides per la Directiva
93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, relativa
als serveis d’inversió en l’àmbit dels valors negociables,
i aquells altres que, si s’escau, determinin les autoritats
espanyoles de control financer, perquè es considera que
les seves condicions de funcionament són equivalents
a les fixades a l’esmentada normativa comunitària.
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També es consideren inclosos en aquesta categoria
els mercats organitzats de derivats. S’entenen com a
tals els mercats radicats en estats membres de l’OCDE
en els quals s’articuli la negociació dels instruments de
manera reglada, disposin d’un sistema de dipòsits de
garantia actualitzables diàriament en funció de les cotit-
zacions registrades o d’ajust diari de pèrdues i guanys,
hi hagi un centre de compensació que registri les ope-
racions realitzades i s’interposi entre les parts contrac-
tants actuant com a comprador davant el venedor i com
a venedor davant el comprador.

5. L’actiu dels fons de pensions ha d’estar invertit
d’acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, diversi-
ficació, dispersió, liquiditat, congruència monetària i de
terminis adequats a les seves finalitats, d’acord amb el
que preveu aquest Reglament.

6. La comissió de control del fons de pensions o
l’entitat gestora, segons les indicacions de la comissió
de control del fons corresponent o d’acord amb el que
disposen les normes de funcionament del fons, ha d’exer-
cir tots els drets inherents als valors integrats en el fons
amb rellevància quantitativa i caràcter estable, en bene-
fici exclusiu dels partícips i beneficiaris, especialment
el dret d’assistència i vot a les juntes generals.

7. A l’efecte del que disposa aquest capítol, es con-
sideren pertanyents a un mateix grup les societats que
estiguin incloses en els supòsits que preveu l’article 4
de la Llei 24/1988, de 28 de juny, del mercat de valors.

8. La utilització d’instruments derivats està sotmesa
al compliment dels requisits que estableix l’article 71
d’aquest Reglament i a les normes que, per al seu des-
plegament, pugui dictar el ministre d’Economia.

9. Els actius que integren el patrimoni del fons de
pensions corresponen co�ectivament i proporcionalment
a tots els plans adscrits al fons i a tots els partícips
i beneficiaris d’aquests, a excepció del supòsit que pre-
veu l’article 65, i els derivats de l’assegurament o garan-
tia del pla o de les seves prestacions, i de les obligacions
i responsabilitats contractuals derivades d’aquell. També
s’exceptua d’aquesta regla general l’atribució de la ren-
dibilitat pactada respecte de l’amortització del dèficit o
dels fons pendents de transvasament en plans de ree-
quilibri formalitzats a l’empara de les disposicions tran-
sitòries quarta, cinquena i sisena del text refós de la
Llei.

No obstant això, el ministre d’Economia pot regular
les condicions, sota les quals es pot efectuar l’assignació
específica d’actius o carteres d’un pla de pensions d’o-
cupació a diferents subplans o co�ectius integrats en
aquest.

Sense perjudici d’això, el ministre d’Economia pot
regular les condicions en què es poden assignar inver-
sions del patrimoni del fons de pensions d’ocupació amb
la finalitat d’utilitzar la seva taxa interna de rendiment
com a tipus d’interès tècnic.

Article 70. Inversions aptes dels fons de pensions.

Són actius aptes per a la inversió dels fons de pen-
sions:

1. Valors i drets de renda fixa i variable admesos
a negociació en mercats regulats, inclosos els que donin
dret a la subscripció o adquisició d’aquells.

Els valors negociables de renda fixa o variable de
nova emissió són provisionalment aptes en el cas que
l’entitat emissora tingui valors de la mateixa classe eme-
sos abans de ser negociats en aquests mercats. L’aptitud
provisional cessa si en el termini d’un any des de la
seva emissió no arriben a complir els requisits requerits
a aquest efecte.

Als esmentats valors i instruments s’han d’equiparar
aquells en les condicions d’emissió dels quals consti el

compromís de so�icitar l’admissió a negociació, sempre
que el termini inicial per complir el compromís sigui infe-
rior a sis mesos. En el cas que no es produeixi l’admissió
a negociació en el termini de sis mesos des que se so�i-
citi, o no es compleixi el compromís de presentar en
el termini determinat la so�icitud d’admissió correspo-
nent, s’ha de reestructurar la cartera en els dos mesos
següents al final dels terminis abans assenyalats.

2. Accions i participacions d’institucions d’inversió
co�ectiva regulades a la Llei 35/2003, de 4 de novem-
bre, d’institucions d’inversió co�ectiva, o en la Directiva
85/611/CEE del Consell, de 20 de desembre de 1985,
sempre que el reglament dels fons o els estatuts de
les societats les participacions o accions de les quals
es prevegi adquirir no autoritzin a invertir més d’un 10
per cent de l’actiu de la institució en accions o parti-
cipacions d’altres institucions d’inversió co�ectiva.

3. Dipòsits en entitats de crèdit que siguin a la vista,
sempre que l’entitat de crèdit tingui la seu en un Estat
membre de la Unió Europea, i sempre que estiguin nomi-
nats en monedes que es negociïn en mercats de divises
de l’OCDE.

4. Béns immobles i drets reals immobiliaris que com-
pleixin els requisits que estableix l’apartat 10 de l’article
50 del Reglament d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998,
de 20 de novembre.

5. Crèdits hipotecaris, sempre que es tracti de pri-
mera hipoteca i aquesta estigui constituïda sobre immo-
bles que compleixin els requisits establerts en l’apartat
anterior. S’han de complir, a més, tots els requisits que
siguin exigibles per la legislació hipotecària.

Crèdits contra la Hisenda pública per retencions a
compte de l’impost sobre societats.

Crèdits pignoratius, sempre que l’objecte de la garan-
tia també sigui un actiu apte per a la inversió dels fons
de pensions.

6. Instruments financers derivats admesos a nego-
ciació en un mercat organitzat de derivats sobre tipus
d’interès, tipus de canvi, accions, dividends o índexs bor-
saris, que compleixin els requisits establerts a l’article 71.

7. Valors, títols de renda fixa i instruments financers
derivats, no admesos a negociació en mercats regulats.
Perquè aquestes categories puguin ser aptes per a la
inversió dels fons de pensions, han de complir els requi-
sits següents:

a) Valors no negociats en mercats regulats. Perquè
puguin ser considerats com a inversions aptes dels fons
de pensions han de complir els requisits següents:

1r No poden presentar cap limitació a la seva lliure
transmissió. En el cas de valors o participacions emesos
per societats o fons de capital risc autoritzats per operar
a Espanya d’acord amb a la Llei 1/1999, de 5 de gener,
quan per configuració i estructura estigui limitada la lliure
transmissió o augments de capital als socis o partícips
de l’entitat de capital risc, aquest requisit s’entén acre-
ditat quan incorporin una clàusula o pacte exprés de
recompra dels valors o participacions de l’entitat de capi-
tal risc al fons de pensions.

2n Han d’haver estat emesos per entitats amb seu
social en algun país membre de l’OCDE que no tingui
caràcter de paradís fiscal.

3r L’entitat emissora dels valors ha d’auditar els
seus estats financers anualment; aquesta auditoria ha
de ser externa i independent. En el moment de la inversió,
ha de constar l’opinió favorable de l’auditor respecte de
l’últim exercici de referència.

4t Ni individualment ni de manera conjunta amb
la resta dels fons de pensions gestionats per la mateixa
entitat gestora, la inversió en actius no negociats en
mercats regulats no pot suposar l’exercici, a la pràctica,
del control sobre l’entitat en la qual s’inverteix.
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5è La inversió no pot tenir lloc en entitats els socis,
administradors o directius de les quals tinguin, de manera
individual o de manera conjunta, directament o a través
de persones interposades, una participació significativa,
tant en el grup de l’entitat gestora com a l’entitat en
la qual s’inverteixi. Tampoc es poden realitzar inversions
en valors emesos per societats que hagin estat finan-
çades pel grup econòmic de l’entitat gestora o dels pro-
motors dels plans integrats en els fons gestionats i que
hagin de destinar el finançament rebut dels fons a amor-
titzar directament o indirectament els crèdits atorgats
per les empreses dels grups citats.

A aquests efectes, s’entén que l’operació la realitza
una persona o entitat interposada quan l’executa una
persona unida per un vincle de parentiu en línia directa
o co�ateral, consanguínia o per afinitat, fins al quart grau
inclusivament, mandataris o fiduciaris o qualsevol socie-
tat en què els esmentats consellers, administradors,
directors, entitats o integrants de la comissió de control
tinguin, directament o indirectament, un percentatge
igual o superior al 25 per cent del capital o hi exerceixin
funcions que impliquin l’exercici del poder de decisió.

Queda prohibida la inversió dels fons de pensions
en valors no negociats emesos pel grup econòmic de
la gestora o dels promotors dels plans de pensions inte-
grats en els fons gestionats.

b) Instruments del mercat monetari i valors de renda
fixa amb venciment inferior a 18 mesos no negociats
en un mercat regulat, sempre que es compleixi algun
dels requisits següents:

1r Que estiguin emesos o garantits per l’Estat o els
seus organismes autònoms, les comunitats autònomes,
les corporacions locals, les societats estatals, entitats
públiques de l’Espai Econòmic Europeu, els organismes
financers internacionals dels quals Espanya sigui mem-
bre i per aquells altres en què així resulti de compromisos
internacionals que Espanya pugui assumir.

2n Que estiguin emesos per una empresa els valors
de la qual es negociïn en un mercat regulat.

c) Instruments financers derivats no negociats en
un mercat organitzat de derivats sobre tipus d’interès,
tipus de canvi, accions, dividends o índexs borsaris, sem-
pre que compleixin els requisits següents:

1r Que les contraparts siguin entitats domiciliades
en estats membres de l’OCDE subjectes a supervisió
prudencial d’aquests estats o organismes supranacionals
dels quals Espanya sigui membre, dedicades de manera
habitual i professional a la realització d’operacions d’a-
quest tipus i que tinguin solvència suficient.

2n Que les operacions puguin quedar sense efecte
en qualsevol moment a petició del fons de pensions,
de manera que les clàusules contractuals de cada ope-
ració han de permetre en tot moment la seva liquidació
o cessió a un tercer. Per assegurar el compliment d’a-
quest requisit, o bé la contrapart, o bé l’intermediari finan-
cer que hagi assumit aquest compromís i compleixi els
requisits establerts en el guió anterior estan obligats a
oferir cotitzacions diàries de compra i venda. La dife-
rència màxima en què osci�en els dos tipus de cotit-
zacions s’ha d’haver fixat en cada contracte realitzat i
en els documents informatius periòdics de l’entitat ela-
borats posteriorment a la signatura de cada contracte.
En el cas de cessió a un tercer, aquest s’ha de subrogar
en la posició, com a mínim, al preu fixat per a aquest
dia per la contrapart o l’intermediari financer esmentats
anteriorment.

3r Que les clàusules contractuals incorporin docu-
mentació precisa sobre el mètode de valoració conforme
al qual s’hagin de determinar les cotitzacions diàries asse-
nyalades en el guió anterior.

4t Quan la contrapart pertanyi al mateix grup que
l’entitat gestora de fons de pensions, s’ha de poder pro-
var que l’operació es realitza a preus de mercat. Es pre-
sumeix que s’ha dut a terme a preu de mercat quan
la contrapart hagi dut a terme altres operacions en aques-
tes mateixes condicions amb entitats no pertanyents al
grup.

5è Que compleixin els restants requisits que esta-
bleix l’article 71.

8. El ministre d’Economia pot establir les condicions
que hagin de complir altres actius no esmentats ante-
riorment per ser considerats aptes per a la inversió per
part dels fons de pensions.

Article 71. Operacions amb derivats.

1. Els fons de pensions poden invertir en productes
financers derivats amb la finalitat d’assegurar una ade-
quada cobertura dels riscos assumits en tota o una part
de la cartera, com a inversió per gestionar de manera
més eficaç la cartera, o en el marc d’una gestió enca-
minada a la consecució d’un objectiu concret de ren-
dibilitat. En el cas d’instruments financers derivats no
negociats en mercats organitzats de derivats, la seva
finalitat únicament pot ser la cobertura dels riscos assu-
mits pel fons de pensions o la consecució d’un objectiu
concret de rendibilitat.

2. Els fons de pensions no poden utilitzar cap derivat
diferent dels que assenyala l’apartat següent, bé sigui
contractat aïlladament o bé incorporat en una operació
estructurada en combinació amb altres instruments,
valors o dipòsits.

3. Els fons de pensions poden utilitzar els següents
instruments financers derivats: futurs, opcions, compra-
vendes a termini, operacions de permuta financera i ope-
racions estructurades resultants de la combinació de dos
o més instruments o actius en els termes que pugui
establir el ministre d’Economia. En el cas de les ope-
racions estructurades, cadascun dels elements que les
componguin ha de ser apte segons el que estableix
aquest capítol.

4. Els fons de pensions han de mantenir en tot
moment una política raonable de diversificació del risc
de contrapart, tenint en compte per a això les situacions
de concentració de riscos que es puguin plantejar en
el futur. En tot cas, les posicions en derivats estan sub-
jectes, conjuntament amb els valors emesos o avalats
per una mateixa entitat o per les pertanyents a un mateix
grup, als límits que estableix l’article 72.

5. Els fons de pensions han de valorar diàriament
a preus de mercat les seves operacions en derivats.

6. Les comissions de control, les entitats promo-
tores o, si s’escau, les entitats gestores i dipositàries
han d’extremar la diligència pel que fa a la inversió en
productes financers derivats, i per a això cal que esta-
bleixin els mecanismes de control intern adequats que
permetin verificar que les esmentades operacions són
apropiades als seus objectius i que disposen dels mitjans
i l’experiència necessaris per dur a terme aquesta acti-
vitat.

Article 72. Criteris de diversificació, dispersió i con-
gruència de les inversions.

Les inversions dels fons de pensions en tot moment
han d’estar prou diversificades, de manera que s’eviti
la dependència excessiva d’una d’aquestes, d’un emissor
determinat o d’un grup d’empreses, i les acumulacions
de risc en el conjunt de la cartera, i han de complir,
en tot moment, les condicions que estableixen els parà-
grafs següents:
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a) Almenys el 70 per cent de l’actiu del fons de
pensions s’ha d’invertir en actius financers admesos a
negociació en mercats regulats, en dipòsits bancaris,
en crèdits amb garantia hipotecària i en immobles. Tam-
bé es poden incloure en el percentatge esmentat les
participacions en fons d’inversió sotmesos a la Llei
35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió
co�ectiva, o a la Directiva 85/611/CEE del Consell,
de 20 de desembre de 1985, les participacions dels
quals tinguin la consideració de valors cotitzats.

La posició en els instruments i la inversió en els actius
que assenyala l’apartat 7 de l’article 70 no poden excedir,
en el seu conjunt, el 30 per cent de l’actiu del fons
de pensions.

El ministre d’Economia pot establir normes especí-
fiques sobre la incidència dels instruments financers deri-
vats en el còmput dels límits que estableix aquest article,
així com l’aplicació de límits, condicions i normes de
valoració a les operacions amb els instruments esmen-
tats.

b) La inversió en títols o valors emesos per una
mateixa entitat, més els crèdits atorgats a aquesta o
avalats o garantits per aquesta, no pot excedir el cinc
per cent de l’actiu del fons de pensions.

No obstant això, el límit anterior és del 10 per cent
per cada entitat emissora, prestatària o garant, sempre
que el fons no inverteixi més del 40 per cent de l’actiu
en entitats en les quals se superi el cinc per cent de
l’actiu del fons.

El fons pot invertir en diverses empreses d’un mateix
grup, i no pot superar la inversió total en el grup el
10 per cent de l’actiu del fons.

Cap fons de pensions no pot tenir invertit més del
dos per cent del seu actiu en valors o actius no admesos
a negociació en mercats regulats emesos o avalats per
una mateixa entitat. Cap fons de pensions no pot tenir
més del quatre per cent del seu actiu en valors o actius
no negociats en mercats regulats emesos o avalats per
entitats pertanyents a un mateix grup.

La inversió en un mateix fons d’inversió les partici-
pacions del qual tinguin la consideració de valors cotit-
zats pot arribar fins al 20 per cent de l’actiu del fons.

c) Els fons de pensions no poden invertir més del
cinc per cent del seu actiu en títols o valors emesos
per entitats del grup al qual pertanyi el promotor o pro-
motors dels plans d’ocupació que hi estan integrats.

d) La inversió dels fons de pensions en títols o valors
emesos o avalats per una mateixa entitat no pot excedir
el cinc per cent, en valor nominal, del total dels títols
o valors en circulació d’aquella.

En el cas de valors o participacions emesos per socie-
tats o fons de capital de risc autoritzats a operar a Espa-
nya d’acord amb la Llei 1/1999, de 5 de gener, regu-
ladora de les entitats de capital de risc i de les seves
societats gestores, aquest límit s’eleva al 20 per cent.

Els límits que estableixen els paràgrafs anteriors no
són aplicables als actius emesos o avalats per l’Estat
o els seus organismes autònoms, per les comunitats
autònomes, corporacions locals o per administracions
públiques equivalents d’estats pertanyents a l’OCDE, o
per les institucions o organismes internacionals dels
quals Espanya sigui membre i per aquells altres en què
així resulti de compromisos internacionals que Espanya
pugui assumir, sempre que la inversió en valors d’una
mateixa emissió no superi el 10 per cent del saldo nomi-
nal d’aquesta.

e) La inversió en immobles, crèdits hipotecaris i
drets reals immobiliaris no pot excedir el 20 per cent
de l’actiu del fons de pensions. No es pot invertir més
del cinc per cent de l’actiu del fons de pensions en un
sol immoble. Aquests límits són aplicables així mateix
sobre els immobles i drets reals immobiliaris suficient-

ment pròxims i de similar naturalesa perquè es puguin
considerar com una mateixa inversió.

Als efectes de l’aplicació dels límits que preveu aquest
article, es consideren assimilades als immobles les par-
ticipacions en el capital social de societats els títols de
les quals no estiguin admesos a negociació en mercats
regulats, que tinguin com a objecte social exclusiu la
tinença i gestió d’immobles, i en les quals almenys el
90 per cent del seu actiu estigui constituït per immobles.

A aquesta categoria d’actius no li és aplicable el que
estableix el paràgraf d) anterior.

f) Per a la verificació dels límits que preveu aquest
article, l’actiu del fons es determina segons els criteris
de valoració que estableix l’article 75, excloent del còm-
put de l’actiu les partides derivades de l’assegurament
dels plans que hi estan integrats, les participacions en
altres fons de pensions, els deutes que el promotor de
plans d’ocupació tingui assumits amb aquells per raó
de plans de reequilibri acollits a la disposició transitòria
quarta del text refós de la Llei, i la part del compte de
posició canalitzada a un altre fons de pensions.

En el cas d’operacions estructurades, aquests límits
s’apliquen a més sobre cada un dels elements que com-
ponen l’operació.

g) En el cas de fons de pensions administrats per
una mateixa entitat gestora o per diferents entitats ges-
tores pertanyents a un mateix grup de societats, les limi-
tacions que estableixen els paràgrafs anteriors es cal-
culen, a més, amb relació al balanç consolidat dels fons
esmentats.

h) El ministre d’Economia pot establir condicions i
percentatges d’acord amb la normativa comunitària per
establir o concretar el compliment de la congruència
monetària.

i) Quan el grau de concentració de risc es consideri
elevat o es pugui comprometre el desenvolupament
financer dels plans integrats, la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions pot fixar condicions espe-
cials, addicionals a les que esmenta aquest article, a
les inversions dels fons de pensions en actius o ope-
racions financeres que figurin en el passiu d’empreses
promotores dels plans de pensions adscrits al fons, de
les gestores o dipositàries del fons o de les empreses
pertanyents al mateix grup d’aquelles.

Article 73. Liquiditat dels fons de pensions.

1. Els fons de pensions, en atenció a les necessitats
i característiques dels plans de pensions adscrits, han
d’establir un coeficient de liquiditat segons les previsions
de requeriments d’actius líquids, les quals, contrastades
amb les prestacions, defineixen el nivell de cobertura
adequat per part del fons de pensions corresponent.

Aquesta exigència de liquiditat s’ha de mantenir en
dipòsits a la vista i en actius del mercat monetari amb
venciment no superior a tres mesos.

2. Els fons de pensions no poden contreure préstecs
o fer de garants per compte de tercers. No obstant això,
poden contreure deutes de manera excepcional i tran-
sitòria, amb l’únic objecte d’obtenir liquiditat per al paga-
ment de les prestacions, amb la comunicació prèvia a
la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions,
i en els termes a què fa referència l’apartat anterior.

Article 74. Condicions generals de les operacions.

1. Amb caràcter general, els fons de pensions han
de fer les operacions sobre actius financers admesos
a negociació en mercats regulats, d’acord amb els preus
resultants en els mercats esmentats, llevat que l’operació
es pugui fer en condicions més favorables per al fons
que de les resultants del mercat.
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2. Els fons de pensions han de fer les operacions
sobre actius financers admesos a cotització en mercats
regulats o organitzats dels esmentats en l’apartat 4 de
l’article 69, de manera que incideixin de forma efectiva
en els preus amb la concurrència d’ofertes i demandes
plurals, llevat que l’operació es pugui realitzar en con-
dicions més favorables per al fons que de les resultants
del mercat.

Sense perjudici del que assenyala l’apartat 1 de l’ar-
ticle 17, el fons de pensions ha de tenir en tot moment
la titularitat i la lliure disposició sobre els actius en què
es materialitzi la inversió del seu patrimoni.

Els actius han d’estar situats a l’Espai Econòmic Euro-
peu.

A aquests efectes, el lloc de situació dels actius es
determina d’acord amb els criteris següents:

a) Valors: el domicili del seu dipositari. Si es tracta
de valors representats mitjançant anotacions en compte,
el de l’entitat encarregada del seu registre comptable.
Quan necessitin estar garantits per establiment de crèdit
o d’entitat asseguradora, és el lloc on se situï l’establi-
ment garant.

b) Participacions en fons d’inversió: el domicili del
dipositari.

c) Dipòsits: el lloc on estigui situat l’establiment en
què s’hagin constituït.

d) Béns immobles: el lloc on estiguin ubicats.
e) Crèdits: el domicili del deutor. Si es tracta de crè-

dits amb garantia real, el lloc on la garantia es pugui
executar.

f) Altres drets negociables: el domicili de l’emissor.

En tot cas, els valors negociables han d’estar dipo-
sitats en intermediaris financers autoritzats per operar
per mitjà d’establiment en algun Estat membre de l’Espai
Econòmic Europeu o, si es tracta de valors representats
per mitjà d’anotacions en compte, s’han de respectar
les seves normes específiques. Les anotacions en comp-
te amb registre comptable fora de l’Espai Econòmic Euro-
peu i dins de l’àmbit de l’OCDE han d’estar garantides
o avalades per una entitat de crèdit autoritzada per ope-
rar per mitjà d’establiment en algun Estat membre de
l’Espai Econòmic Europeu.

3. Les entitats gestora i dipositària d’un fons de pen-
sions, així com els seus consellers i administradors, i
els membres de la comissió de control, no poden com-
prar ni vendre per si mateixos elements dels actius del
fons directament ni per una persona o entitat interpo-
sades. S’aplica la mateixa restricció a la contractació
de crèdits. A aquests efectes, s’entén que l’operació la
realitza una persona o entitat interposada quan l’executa
una persona unida per un vincle de parentiu en línia
directa o co�ateral, consanguínia o per afinitat, fins al
quart grau inclusivament, mandataris o fiduciaris o qual-
sevol societat en què els esmentats consellers, admi-
nistradors, directors, entitats o integrants de la comissió
de control tinguin, directament o indirectament, un per-
centatge igual o superior al 25 per cent del capital o
hi exerceixin funcions que impliquin l’exercici del poder
de decisió.

No es consideren incloses en el paràgraf anterior les
operacions de cessió i adquisició d’actius per part de
les entitats dipositàries que formin part de les seves ope-
racions habituals.

4. Els béns dels fons de pensions només poden ser
objecte de garantia per assegurar el compliment de les
obligacions del fons.

Les obligacions davant tercers no poden excedir en
cap cas el cinc per cent de l’actiu del fons. No es tenen
en compte a aquests efectes els dèbits contrets en l’ad-
quisició d’elements patrimonials en el període que trans-
corri fins a la liquidació total de l’operació corresponent,

ni els existents davant dels beneficiaris fins ara del paga-
ment de les prestacions corresponents, ni les corres-
ponents als drets consolidats dels partícips.

5. Quan l’excés sobre qualsevol dels límits màxims
d’inversió indicats en aquest Reglament sigui degut
exclusivament a l’exercici de drets incorporats als títols
que formin part de la cartera, a la variació del valor de
títols que van ser adquirits amb subjecció a les normes
legals, a una reducció d’actiu del mateix fons de pensions
per mobilització de comptes de posició o liquidació de
plans, o quan la pertinença a un mateix grup sigui una
circumstància sobrevinguda posteriorment a la inversió,
el fons disposa del termini d’un any a comptar des del
moment en què l’excés es va produir, per regularitzar-lo.

Article 75. Criteris de valoració d’inversions.

1. Els valors negociables, siguin de renda fixa o
variable, pertanyents als fons de pensions, es valoren
pel seu valor de realització, d’acord amb els criteris
següents:

a) Per als valors admesos a negociació en un mercat
regulat, s’entén per valor de realització el de la seva
cotització al tancament del dia a què es refereixi la seva
estimació o, si no n’hi ha, a l’últim publicat o al canvi
mitjà ponderat si no hi ha preu oficial de tancament.
Quan s’hagi negociat en més d’un mercat, es pren la
cotització o preu corresponent a aquell en què s’hagi
produït el volum més gran de negociació.

Com a excepció al que indica el paràgraf anterior,
els valors de renda fixa amb venciment inferior o igual
a sis mesos es valoren al preu d’adquisició incrementat
en els interessos meritats corresponents, que es calculen
d’acord amb la taxa interna de rendibilitat d’aquestes
inversions, i mai aplicant un mètode lineal de periodi-
ficació. En el cas d’inversions en renda fixa amb ven-
ciment superior a sis mesos, es comença a aplicar el
mètode de valoració indicat en el paràgraf anterior el
dia en què restin justament sis mesos per al venciment,
i es considera com a preu d’adquisició el que en aquest
dia iguali el rendiment intern de la inversió al tipus d’in-
terès de mercat.

b) En el cas de títols de renda fixa no admesos a
negociació en un mercat regulat o, quan siguin admesos
a negociació i la seva cotització o preu no siguin prou
representatius, el valor de realització es determina actua-
litzant els seus fluxos financers futurs, inclòs el valor
de reemborsament, a unes taxes equivalents a la mitjana
de l’últim mes resultants del mercat de deute públic ano-
tada del Banc d’Espanya amb idèntic termini de ven-
ciment, aplicant, si s’escau, les homogeneïtzacions opor-
tunes segons la qualitat de l’emissor que es prevegin
en la normativa comptable.

c) Quan es tracti d’altres valors, diferents dels asse-
nyalats en els paràgrafs anteriors, s’entén per valor de
realització el que resulti d’aplicar criteris racionals valo-
ratius acceptats en la pràctica, tenint en compte, si s’es-
cau, els criteris que estableixi el ministre d’Economia
sota el principi de màxima prudència.

2. Els immobles es computen pel seu valor de ta-
xació.

Amb periodicitat almenys anual, els immobles del
fons han de ser taxats. Les taxacions les poden efectuar
els serveis tècnics de la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions o una entitat taxadora autoritzada
per a la valoració de béns al mercat hipotecari, d’acord
amb les normes específiques per a la valoració d’im-
mobles aprovades pel ministre d’Economia.

En el cas d’immobles hipotecats o adquirits amb paga-
ment ajornat, es dedueix del valor de taxació l’import
de la responsabilitat hipotecària pendent o el valor actual
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de la part ajornada del preu que estigui pendent de paga-
ment. S’ha d’utilitzar per a la seva actualització la taxa
d’interès del deute de l’Estat de durada més pròxima
a la residual de la respectiva obligació.

Quan es tracti d’immobles en construcció o en reha-
bilitació, l’entitat pot incorporar a la valoració inicial l’im-
port de les certificacions d’obres en la mesura en què
es vagin abonant i responguin a una realització efectiva
d’aquestes.

3. Els crèdits es valoren pel seu valor actual, amb
el límit del valor de la garantia, utilitzant per a la seva
actualització la taxa d’interès del deute de l’Estat de dura-
da més pròxima a la residual del crèdit.

4. Els fons de pensions han de calcular diàriament
el valor del compte de posició dels plans que hi estan
integrats.

La quantificació del compte de posició de cada pla
integrat en el fons deriva de l’aplicació dels criteris de
valoració d’inversions anteriorment indicats, i supletò-
riament, de les normes de valoració comptable generals
o, si s’escau, de les que s’estableixin per a la seva apli-
cació específica a fons de pensions.

La mobilització del compte de posició d’un pla de
pensions pot implicar una penalització a favor del fons
de pensions, d’acord amb les previsions de les normes
de funcionament d’aquest.

Les referides normes de funcionament poden pre-
veure que la mobilització d’un compte de posició es faci
mitjançant la transmissió a un altre fons de pensions
dels actius que proporcionalment corresponguin a aquell
compte de posició.

5. A l’efecte de la realització d’aportacions a plans
de pensions, mobilització de drets consolidats, reconeixe-
ment de prestacions i liquiditat de drets consolidats en
supòsits excepcionals, s’utilitza el valor diàriament fixat
del compte de posició del pla, i s’aplica el corresponent
a la data en què es faci efectiva l’aportació, la mobi-
lització, la liquiditat o el pagament de la prestació.

No obstant això, les normes de funcionament del fons
poden referir la valoració dels drets consolidats i pres-
tacions a la corresponent al dia hàbil següent a l’as-
senyalat.

Per a la valoració dels pagaments que s’han d’efectuar
per prestacions d’una quantia no garantida, que s’han
de satisfer en forma de capital diferit o renda amb càrrec
al fons de capitalització, s’utilitza igualment el valor del
compte de posició en la data o dates dels seus ven-
ciments, si bé les normes de funcionament del fons
poden referir la valoració als canvis borsaris o similars
corresponents al dia hàbil següent al del venciment.

El que disposa aquest apartat s’entén sense perjudici
de la validesa i els efectes jurídics de la data de l’aportació
o de la so�icitud de mobilització, liquiditat o reconeixe-
ment de la prestació.

A l’efecte del que preveu aquest Reglament, per data
de so�icitud s’entén la de recepció per la gestora o dipo-
sitària, el promotor del pla o la comissió de control del
pla de la petició formulada per escrit pel partícip o bene-
ficiari, o per un tercer actuant en la seva representació,
que contingui la totalitat de la documentació necessària;
el receptor està obligat a facilitar al so�icitant constància
de la seva recepció.

L’entitat gestora és responsable dels retards que es
produeixin en excés sobre els terminis que preveu aquest
Reglament entre la data de recepció de la so�icitud amb
la documentació corresponent i la d’ordre efectiva de
pagament o mobilització de l’operació, sense perjudici
de la possibilitat de l’entitat gestora de repetir contra
aquell que va causar el retard.

6. A l’efecte de cobertura de provisions tècniques
i de fons de capitalització amb garantia d’interès, s’a-
pliquen els criteris de valoració d’actius assenyalats en

els apartats anteriors, nets dels deutes contrets per a
l’adquisició dels actius, i de les correccions valoratives
que sigui procedent efectuar.

No obstant això, per als fons de pensions d’ocupació,
el ministre d’Economia pot establir mètodes especials
de valoració de títols de renda fixa en atenció a la seva
permanència en el balanç del fons de pensions o de
la utilització de la seva taxa interna de rendiment com
a tipus d’interès tècnic.

S’habilita el ministre d’Economia per dictar normes
específiques sobre actius aptes per a la inversió dels
fons de pensions i per a la cobertura de provisions tèc-
niques i fons de capitalització amb garantia d’interès.

Article 76. Inversió d’un fons de pensions en fons de
pensions oberts.

La comissió de control d’un fons de pensions d’o-
cupació o personal pot acordar la inversió en fons de
pensions, de la mateixa categoria, autoritzats per operar
com a oberts en les condicions següents:

a) El fons de pensions inversor manté un compte
de participació en el fons obert que pot ser mobilitzable
a un altre fons de pensions obert. Un mateix fons pot
mantenir compte de participació en més d’un fons obert.

Correspon a la comissió de control del fons obert
acceptar l’obertura del compte, i pot delegar aquesta
facultat en una subcomissió o en la gestora del fons.

b) La participació en el fons obert no es pot assignar
a un pla o plans determinats dels adscrits al fons inversor,
sinó que es considera un actiu del fons de pensions
inversor, assignat co�ectivament i proporcionalment a
tots els plans que hi estan adscrits.

En l’actiu del fons de pensions inversor, al compte
de participació en un fons obert no li són aplicables
els límits de diversificació d’inversions dels fons de pen-
sions que preveu aquest Reglament, en relació amb el
patrimoni del fons inversor. Pel que fa a les comissions
de gestió i dipòsit imputables a aquest compte, s’aplica
el que preveu a l’efecte l’article 84.

El fons obert no pot garantir una rendibilitat mínima
per la participació de fons de pensions inversors.

c) En el fons inversor s’instrumenta el cobrament
d’aportacions i pagament de prestacions dels plans ads-
crits al fons, i correspon a la seva gestora la certificació
i mobilització dels drets consolidats, el reconeixement
i l’abonament de les prestacions i la quantificació dels
comptes de posició dels plans adscrits.

d) La comissió de control del fons inversor pot desig-
nar representants entre els seus membres per assistir,
amb veu i sense vot, a les reunions de la comissió de
control del fons obert, si s’escau.

En tot cas, la gestora del fons obert ha d’informar
la comissió de control del fons inversor dels canvis en
les normes de funcionament i en la política d’inversió
del fons obert, i amb la periodicitat que es pacti, que
ha de ser com a mínim anual, ha d’informar l’esmentada
comissió sobre l’estat i els moviments del compte de
participació i sobre les inversions del fons de pensions
obert. Així mateix, la gestora del fons obert ha de facilitar
diàriament la informació esmentada a la gestora del fons
inversor.

Article 77. Garantia externa en plans de pensions d’a-
portació definida.

En el cas que les entitats financeres, en els termes
permesos per la seva normativa específica, ofereixin als
partícips dels plans de pensions individuals o associats
una garantia individualitzada, referida a l’obtenció d’un
determinat valor del dret consolidat en una data deter-
minada, aquestes garanties s’han de formalitzar per
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escrit, especificant clarament i detalladament la identitat
de l’entitat garant, l’objecte de la garantia i la rendibilitat
o paràmetre de referència, el pla al qual es refereix, la
durada, les condicions de manteniment i les possibles
causes de suspensió o rescissió de la garantia, les cir-
cumstàncies, el temps i la forma en què es pot exigir
la seva execució, la forma de determinar la quantia a
compensar per l’entitat financera i, si s’escau, els límits
quantitatius de la garantia. Si la informació fa referència
a una teòrica rendibilitat implícita en l’operació, s’ha d’in-
formar del seu equivalent calculada sobre una base
anual.

S’ha de fer constar expressament que la garantia és
exigible a l’entitat garant, que s’obliga a satisfer-la direc-
tament a l’usuari, sense que es pugui exigir o considerar
com a prestació del pla de pensions, aportació al pla
o increment de drets consolidats en el pla; aquesta garan-
tia és aliena i independent dels drets i les obligacions
derivats de la pertinença al pla de pensions.

Les garanties, instituïdes entre l’entitat garant i el par-
tícip no es poden condicionar a les actuacions en matèria
d’inversions de les comissions de control o de la gestora
del fons o de terceres entitats amb les quals s’hagi con-
tractat la gestió de les inversions del fons de pensions,
sense perjudici dels concerts sobre aquest punt entre
l’entitat garant i aquelles.

Les entitats gestores de fons de pensions no poden
assumir les garanties a què es refereix aquest article.

Els plans o fons de pensions respecte dels quals l’en-
titat garant ofereixi la seva garantia no poden contenir
en la seva denominació el terme «garantia», «garantit»,
«assegurança», «assegurat» o els altres que condueixin
a pensar que és el pla de pensions o el fons de pensions,
si s’escau, qui ofereix la garantia.

Tot això s’entén sense perjudici del que disposen la
Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat,
i disposicions de desplegament.

TÍTOL IV

Entitats gestores i dipositàries de fons
de pensions

CAPÍTOL I

Requisits i activitat de les entitats gestores
i dipositàries

Article 78. Entitats gestores de fons de pensions amb
objecte social exclusiu.

1. Poden ser entitats gestores de fons de pensions
les societats anònimes que tinguin com a objecte social
i activitat exclusius l’administració de fons de pensions
que hagin obtingut autorització administrativa prèvia, i
compleixin els requisits següents:

a) Tenir un capital desemborsat de 601.012 euros.
Addicionalment, els recursos propis s’han d’incremen-

tar en els percentatges que s’indiquen a continuació
sobre l’excés de l’actiu total del fons o fons gestionats
sobre 6.010.121 euros en els trams següents:

L’u per cent per als excessos sobre 6.010.121 euros
fins a 901.518.157 euros.

El 0,3 per cent per als excessos sobre 901.518.157
fins a 3.305.566.574 euros.

El 0,1 per cent per als excessos sobre 3.305.566.574
euros.

A aquests efectes, es computen com a recursos pro-
pis els conceptes que assenyala l’apartat 2 d’aquest
article.

b) Les seves accions són nominatives.
c) Tenir com a objecte social i activitat exclusius

l’administració de fons de pensions. La seva denominació
va seguida en tot cas de l’expressió «gestora de fons
de pensions».

d) No poden emetre obligacions ni acudir al crèdit
i tenen materialitzat el seu patrimoni d’acord amb el
que preveu l’apartat 3 d’aquest article.

e) Han de tenir el domicili social a Espanya.
f) Han d’obtenir autorització administrativa prèvia i

inscriure’s en el Registre especial d’entitats gestores de
fons de pensions que estableix aquest Reglament.

g) Als socis i a les persones físiques i jurídiques
membres del consell d’administració, així com als direc-
tors generals i assimilats a aquests últims de les entitats
gestores de fons de pensions, els són aplicables els cri-
teris i el règim d’incompatibilitats i limitacions que esta-
bleixen els articles 14 i 15 de la Llei 30/1995, de 8
de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades.

El ministre d’Economia pot regular la forma d’acre-
ditació del requisit que estableix aquest paràgraf g).

2. A l’efecte del que preveu el paràgraf a) de l’apartat
1, es poden computar com a recursos propis addicionals:

a) El capital social desemborsat en el que passi de
601.012 euros.

b) La reserva legal, les reserves de revaloració d’e-
lements patrimonials per aplicació de norma legal, la
prima d’emissió d’accions, les reserves voluntàries i la
part del saldo creditor del compte de pèrdues i guanys
que es destini a incrementar reserves voluntàries.

En tot cas, es dedueixen dels recursos propis com-
putables: les despeses d’establiment, constitució, amplia-
ció de capital i formalització de deutes que figurin en
l’actiu, el saldo deutor del compte de pèrdues i guanys,
els resultats negatius d’exercicis anteriors, les minusva-
lues resultants de la sobrevaloració d’elements d’actiu
i de la infravaloració d’elements de passiu que no hagin
estat imputades a resultats, i qualsevol obligació, provisió
o deute que no s’hagi comptabilitzat d’acord amb les
disposicions legals o reglamentàries.

3. Els recursos propis de les entitats gestores regu-
lades en aquest article han d’estar invertits en actius
financers contractats en mercats regulats, en immobles,
valors mobiliaris, tresoreria o qualsevol altre actiu ade-
quat a l’objecte social exclusiu que caracteritza aquestes
entitats.

En cap cas aquestes entitats poden emetre obliga-
cions, pagarés, efectes o títols anàlegs, ni donar garantia
o pignorar els seus actius o acudir al crèdit.

4. Són causes de dissolució de les entitats gestores
de fons de pensions regulades en aquest article:

a) Les esmentades a l’article 260 del text refós de
la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

b) La revocació de l’autorització administrativa
segons el que preveu aquest Reglament, llevat que la
mateixa entitat renunciï a l’autorització i la renúncia úni-
cament vingui motivada per la modificació del seu objec-
te social perquè realitza una activitat diferent de l’objecte
social exclusiu d’administració de fons de pensions a
què es refereix el paràgraf c) de l’apartat 1.

L’acord de dissolució, a més de la publicitat que pre-
veu l’article 263 de l’esmentat text refós de la Llei de
societats anònimes, s’inscriu en el Registre especial i
es publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i posterior-
ment es cance�a la inscripció en el Registre especial,
a més de donar compliment al que preveu l’article 278
del text refós de la Llei de societats anònimes.
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Article 79. Autorització i inscripció d’entitats gestores
de fons de pensions amb objecte social exclusiu i
modificacions posteriors.

1. Les societats anònimes a les quals es refereix
l’article anterior, que es constitueixin per administrar fons
de pensions com a objecte social i activitat exclusius,
han de so�icitar autorització administrativa prèvia i ins-
cripció en el Registre especial d’entitats gestores de fons
de pensions per poder actuar com a tals.

Una vegada constituïda la societat i inscrita en el
Registre mercantil, ha de so�icitar davant la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions l’esmentada
autorització administrativa prèvia i inscripció simultània
en el dit Registre especial.

La concessió o denegació de l’autorització i simultània
inscripció en el Registre especial d’entitats gestores de
fons de pensions es fa per resolució motivada de la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions, que es
publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per a coneixe-
ment general, i no exhaureix la via administrativa.

2. El que preveu l’apartat anterior s’entén sense per-
judici que, per exercir com a entitat gestora d’un o diver-
sos fons de pensions determinats, s’han de seguir els
procediments d’autorització administrativa que preveu
aquest Reglament per a la constitució de fons de pen-
sions o substitució de les entitats gestores.

Es poden fer alhora les so�icituds d’autorització prèvia
d’un fons de pensions, i d’autorització i inscripció en
el Registre especial de l’entitat gestora que pretengui
assumir l’administració del fons.

En tot cas, l’autorització administrativa per a la cons-
titució del fons de pensions requereix la prèvia o simul-
tània autorització i inscripció de l’entitat gestora amb
objecte social exclusiu.

3. Els canvis de denominació, domicili i estatuts de
l’entitat gestora no requereixen autorització administra-
tiva, si bé, sense perjudici de la publicitat que preveu
la normativa sobre societats anònimes, s’han de comu-
nicar a la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions per a la seva constància en el Registre especial,
en el termini de 10 dies des de l’adopció del corresponent
acord.

Els augments i les reduccions de capital social i els
desemborsaments del capital subscrit es comuniquen
a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

El que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici
del deure de presentar al seu moment davant la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions l’escriptura
pública corresponent inscrita en el Registre Mercantil.

4. El ministre d’Economia pot dictar normes espe-
cífiques sobre el procediment d’autorització i inscripció
d’entitats gestores de fons de pensions, sobre les obli-
gacions de comunicació de modificacions, i, especial-
ment, sobre comunicació de dades relatives als seus
consellers i alts càrrecs i a la concurrència de vincles
estrets amb altres entitats dominants o dominades, par-
ticipants o participades, o altres aspectes relatius a la
seva organització i programes d’activitat.

Article 80. Entitats asseguradores que actuen com a
gestores de fons de pensions.

1. També poden actuar com a entitats gestores de
fons de pensions les entitats asseguradores autoritzades
per operar a Espanya en el ram de vida, incloses les
mutualitats de previsió social, que compleixin els requi-
sits que estableix aquest Reglament.

A aquest efecte, han de complir els requisits asse-
nyalats en els paràgrafs a), e), f) i g) de l’article 78.1.

2. A l’efecte del que preveu l’esmentat paràgraf a)
de l’article 78.1, per a la cobertura del mínim inicial

de 601.012 euros i recursos addicionals requerits en
funció de l’actiu dels fons gestionats, les asseguradores
poden computar el capital o fons mutual desemborsats,
la reserva legal, les reserves de revaloració d’elements
patrimonials per aplicació de norma legal, la prima d’e-
missió d’accions, les reserves voluntàries i la part del
saldo creditor del compte de pèrdues i guanys que es
destini a incrementar reserves voluntàries.

En tot cas, l’exigència de recursos propis per a l’ac-
tivitat com a gestora de fons de pensions es considera
addicional a les exigències de patrimoni propi no com-
promès per a la cobertura del marge de solvència i fons
de garantia requerits per a l’exercici de l’activitat asse-
guradora.

3. L’entitat asseguradora que pretengui actuar com
a gestora de fons de pensions ha de so�icitar autorització
administrativa prèvia i inscripció en el Registre especial
d’entitats gestores de fons de pensions a aquest efecte.

La so�icitud es presenta davant la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions, la qual ha de resoldre
sobre l’autorització i simultània inscripció de l’entitat.

4. A les asseguradores que siguin gestores de fons
de pensions els és aplicable la seva normativa específica
continguda a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades, pel
que fa a la seva dissolució, liquidació i extinció, així com
en relació amb la revocació de l’autorització adminis-
trativa per actuar com a entitat asseguradora de vida
o mutualitat de previsió social.

5. La baixa de les entitats asseguradores en el Regis-
tre especial d’entitats gestores de fons de pensions es
produeix per:

a) Revocació o suspensió de l’autorització adminis-
trativa per a l’activitat asseguradora o del ram de vida.

b) Dissolució de l’entitat asseguradora o tancament
de l’establiment a Espanya.

c) Revocació de l’autorització administrativa per ser
gestora de fons de pensions.

d) Revocació o suspensió de l’autorització adminis-
trativa per ser gestora de fons de pensions imposada
com a sanció d’acord amb el que disposa l’apartat 1
de l’article 36 del text refós de la Llei, en relació amb
l’article 41 de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades.

e) A petició de la mateixa entitat, sense perjudici
del que disposa l’article 85 d’aquest Reglament.

La baixa en el Registre especial d’entitats gestores
s’entén sense perjudici de les responsabilitats en què
l’entitat hagi incorregut en l’exercici de la seva activitat
com a gestora de fons de pensions.

L’asseguradora que hagi causat baixa en el Registre
especial d’entitats gestores de fons de pensions pot tor-
nar a iniciar l’activitat i tornar a causar alta en el registre
esmentat conforme a l’apartat 3 d’aquest article, sempre
que compleixi els requisits establerts per ser gestora de
fons de pensions.

6. El ministre d’Economia pot dictar normes espe-
cífiques sobre el procediment d’autorització i inscripció
i baixa de les entitats asseguradores en el Registre espe-
cial d’entitats gestores de fons de pensions.

Article 81. Funcions de les entitats gestores de fons
de pensions.

1. Les entitats gestores de fons de pensions tenen
com a funcions:

a) La intervenció en l’atorgament de la corresponent
escriptura pública de constitució del fons de pensions
com, en el seu moment, les de modificació o liquidació
del fons. Si s’escau, pot co�aborar o realitzar altres tas-
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ques relacionades amb l’elaboració d’aquests docu-
ments.

b) La tenidoria de la comptabilitat del fons de pen-
sions al dia i efectuar la rendició de comptes de la forma
que preveu aquest reglament.

c) La determinació dels saldos dels comptes de posi-
ció i dels drets i les obligacions derivats de cada pla
de pensions integrat. Ha de cursar les instruccions per-
tinents per als traspassos dels comptes i dels drets
implicats.

d) L’emissió, en unió de l’entitat dipositària, dels cer-
tificats de pertinença als plans de pensions, requerits
pels partícips els plans dels quals s’integrin en el fons.
Anualment s’ha de remetre certificació sobre les apor-
tacions realitzades i imputades a cada partícip, així com
del valor, a fi d’exercici dels seus drets consolidats, sense
perjudici de les obligacions d’informació contingudes en
aquest Reglament.

e) La determinació del valor del compte de posició
mobilitzable a un altre fons de pensions, quan així ho
so�iciti el pla corresponent.

f) El control de l’entitat dipositària del fons de pen-
sions, pel que fa a l’estricte compliment de les obliga-
cions d’aquesta, a tenor del principi de responsabilitat
estipulat en aquest Reglament.

2. Són funcions de les esmentades entitats gestores
en els termes expressament establerts per la comissió
de control del fons de pensions i amb les limitacions
que aquesta consideri pertinent:

a) La selecció de les inversions a realitzar pel fons
de pensions, d’acord amb les seves normes de funcio-
nament i les prescripcions administratives aplicables
sobre la matèria.

b) Ordenar al dipositari la compra i venda d’actius
del fons de pensions.

c) L’exercici dels drets derivats dels títols i altres
béns integrants del fons, quan així se li hagi delegat
per part de la comissió de control del fons.

d) L’autorització per al traspàs de comptes de posi-
ció a altres fons.

Article 82. Entitats dipositàries de fons de pensions.

1. La custòdia i el dipòsit dels valors mobiliaris i
altres actius financers integrats en els fons de pensions
correspon a una entitat dipositària establerta a Espanya.
Poden ser entitats dipositàries de fons de pensions les
entitats que compleixin els requisits següents:

a) Ser entitat de crèdit d’acord amb la normativa
vigent en matèria d’entitats de crèdit.

b) Tenir a Espanya el seu domicili social o sucursal.
c) Tenir com a activitat autoritzada la recepció de

fons del públic en forma de dipòsit, comptes corrents
o altres d’anàlegs que comportin l’obligació de la seva
restitució i com a dipositaris de valors per compte dels
seus titulars representats en forma de títols o com a
administradors de valors representats en anotacions en
compte.

Les entitats dipositàries de fons de pensions s’ins-
criuen en el Registre especial d’entitats dipositàries de
fons de pensions.

2. L’entitat de crèdit que pretengui actuar com a
dipositària de fons de pensions ha de so�icitar inscripció
en el Registre especial d’entitats dipositàries de fons de
pensions a aquest efecte.

La so�icitud s’ha de presentar davant la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions, a qui corres-
pon resoldre sobre aquella. La resolució favorable a la
inscripció comporta l’autorització per ser dipositària de
fons de pensions.

3. La baixa en el Registre d’entitats dipositàries de
fons de pensions es produeix per:

a) Revocació o suspensió de l’autorització adminis-
trativa per operar com a entitat de crèdit.

b) Dissolució de l’entitat o tancament de l’establi-
ment a Espanya.

c) Revocació o suspensió de l’autorització adminis-
trativa concedida per ser la dipositària dels fons de pen-
sions, imposada com a sanció d’acord amb el que dis-
posa l’apartat 1 de l’article 36 del text refós de la Llei,
en relació amb l’article 41 de la Llei 30/1995, de 8
de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades.

d) A petició de la mateixa entitat sense perjudici
del que disposa l’article 85 d’aquest Reglament.

La baixa en el Registre especial d’entitats dipositàries
de fons de pensions s’entén sense perjudici de les res-
ponsabilitats en què hagi incorregut l’entitat de crèdit
en l’exercici de la seva activitat com a dipositària de
fons de pensions.

L’entitat que hagi causat baixa en el Registre especial
d’entitats dipositàries pot tornar a causar alta per repren-
dre aquesta activitat en els termes que assenyala l’a-
partat 2 anterior, sempre que compleixi els requisits per
ser dipositària de fons de pensions.

4. Ningú no pot ser, alhora, gestor i dipositari d’un
fons de pensions, llevat del que preveu per al cas de
substitució de l’entitat gestora.

5. El ministre d’Economia pot dictar normes espe-
cífiques sobre el procediment d’inscripció i baixa en el
Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pen-
sions.

Article 83. Funcions de les entitats dipositàries de fons
de pensions.

1. A més de la funció de custòdia, exerceixen la
vigilància de l’entitat gestora davant les entitats promo-
tores, partícips i beneficiaris, i han d’efectuar únicament
les operacions acordades per les entitats gestores que
s’ajustin a les disposicions legals i reglamentàries.

2. Cada fons de pensions té una sola entitat dipo-
sitària, sense perjudici de la contractació de diferents
dipòsits de valors o efectiu amb altres entitats. L’entitat
dipositària del fons de pensions és responsable de la
custòdia dels valors o efectiu del fons de pensions sense
que aquesta responsabilitat es vegi afectada pel fet que
es confiï a un tercer la seva gestió, administració o
dipòsit.

3. L’entitat dipositària d’un fons de pensions té les
funcions següents:

a) La intervenció en l’atorgament de les escriptures
de constitució i, si s’escau, de modificació o liquidació
del fons de pensions, i en tasques relacionades amb
l’elaboració d’aquests documents.

b) El control de la societat gestora del fons de pen-
sions, pel que fa a l’estricte compliment de les obliga-
cions d’aquesta, a tenor del principi de responsabilitat
estipulat en aquest Reglament.

c) L’emissió, al costat de l’entitat gestora, dels cer-
tificats de pertinença dels partícips dels plans de pen-
sions, que s’integren en el fons.

d) La instrumentació, que es pot fer al costat de
l’entitat gestora, dels cobraments i pagaments derivats
dels plans de pensions, en el seu doble vessant d’a-
portacions i prestacions, així com del traspàs de drets
consolidats entre plans, quan escaigui.

e) L’exercici, per compte del fons, de les operacions
de compra i venda de valors, el cobrament dels ren-
diments de les inversions i la materialització d’altres ren-
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des, via transmissió d’actius i totes les operacions que
derivin del mateix dipòsit de valors.

f) La canalització del traspàs del compte de posició
d’un pla de pensions a un altre fons.

g) La recepció dels valors propietat del fons de pen-
sions, constitució en dipòsits garantint-ne la custòdia i
expedint els documents justificatius.

h) La recepció i custòdia dels actius líquids dels fons
de pensions.

Article 84. Retribucions de les entitats gestores i dipo-
sitàries de fons de pensions.

1. Les societats gestores perceben com a retribució
total per l’exercici de les seves funcions una comissió
de gestió establerta, de manera expressa, dins del límit
fixat a les normes de funcionament del fons de pensions.
Aquestes comissions vénen determinades i individualit-
zades per a cadascun dels plans de pensions integrats
en el fons de pensions.

En cap cas les comissions meritades per l’entitat ges-
tora poden ser superiors, per tots els conceptes, al dos
per cent anual del valor dels comptes de posició als
quals s’han d’imputar. Aquest límit és aplicable tant a
cada pla de pensions integrat com al fons de pensions
en el seu conjunt, i individualment a cada partícip i
beneficiari.

2. En remuneració per l’exercici de les funcions
encomanades en aquest Reglament, les entitats dipo-
sitàries de fons de pensions perceben dels fons de pen-
sions, en concepte de comissió de dipòsit, una retribució
màxima del 0,5 per cent del valor dels comptes de posi-
ció als quals s’han d’imputar. El límit és aplicable tant
a cada pla de pensions integrat com al fons de pensions
en el seu conjunt, i individualment a cada partícip i
beneficiari.

3. És admissible la determinació de la quantia de
les comissions en funció dels resultats atribuïts al pla,
si bé en cap cas poden ultrapassar les quanties màximes
indicades anteriorment.

4. Quan el fons de pensions o el pla de pensions
d’ocupació tingui la titularitat d’un compte de partici-
pació en un altre fons de pensions, o inverteixi en ins-
titucions d’inversió co�ectiva, el límit anterior ha d’operar
conjuntament sobre les comissions acumulades a per-
cebre per les diferents gestores i dipositàries o institu-
cions.

5. Les entitats gestores de fons de pensions han
de comunicar a la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions els percentatges que cal aplicar en
cada moment en concepte de comissió de gestió i de
dipòsit acordats per a cada pla de pensions en el moment
de la seva integració en els fons de pensions i les modi-
ficacions posteriors, dins el termini de 10 dies des de
la formalització del pla o des de l’acord de modificació.
La mateixa obligació s’estableix per a la canalització de
comptes de posició de plans a fons oberts, així com
la participació de fons de pensions en fons oberts.

L’obligació de comunicació establerta en el paràgraf
anterior s’estén igualment a les entitats gestores dels
fons de pensions oberts en relació amb les comissions
de gestió i dipòsit aplicables als comptes de participació
corresponents a fons de pensions inversors i a plans
de pensions d’ocupació inversors.

Les comissions establertes en aquest article no
podran ser aplicades mentre no es produeixi la comu-
nicació a què es refereix aquest apartat. La Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions pot donar
publicitat a aquestes comissions.

Article 85. Substitució de l’entitat gestora o dipositària.

1. La substitució de les entitats gestora o dipositària
es porta a terme:

a) Per decisió de la comissió de control del fons
de pensions.

b) A instància de la mateixa entitat gestora o dipo-
sitària, amb la presentació prèvia d’una altra entitat que
l’hagi de substituir.

c) Per renúncia unilateral per part de l’entitat gestora
o dipositària.

d) Per dissolució, procediment concursal o exclusió
del Registre especial de l’entitat.

2. La comissió de control del fons de pensions pot
acordar la substitució de la gestora o dipositària desig-
nant una altra entitat disposada a fer-se càrrec de la
gestió o el dipòsit. Mentre no es produeixi la designació
corresponent, l’entitat afectada continua en les seves
funcions.

3. La substitució de la gestora o dipositària es pot
produir a instància de la mateixa entitat, amb la pre-
sentació prèvia de la qual l’hagi de substituir.

En aquest cas cal l’aprovació per la comissió de con-
trol del fons i per l’entitat gestora o dipositària que con-
tinuï en les seves funcions del projecte de substitució
que, complint els requisits que assenyalin les normes
de funcionament del fons, es proposi a aquelles.

Per procedir a substituir l’entitat gestora és requisit
previ que aquesta hagi donat compliment al que estableix
l’article 98 sobre formulació, auditoria i publicitat de
comptes i, si s’escau, la constitució per l’entitat cessant
de les garanties necessàries que li siguin exigides per
cobrir les responsabilitats de la seva gestió.

En cap cas l’entitat gestora o dipositària poden renun-
ciar a l’exercici de les seves funcions, mentre no s’hagin
complert tots els requisits i tràmits per a la designació
dels seus substituts.

4. Les entitats gestora o dipositària d’un fons de
pensions poden renunciar unilateralment a les seves
funcions.

A aquest efecte, l’entitat gestora o dipositària ha de
comunicar la renúncia mitjançant notificació fefaent a
la comissió de control del fons.

La gestora no pot renunciar unilateralment a les seves
funcions sense haver donat compliment previ al que pre-
veu l’article 98 sobre formulació, auditoria i publicitat
de comptes.

Si la renúncia de la gestora o dipositària no és accep-
tada per la comissió de control del fons, la renúncia
només té efectes vinculants passat un termini de dos
anys des de la seva notificació fefaent, sempre que, en
el cas de la gestora cessant, aquesta hagi complert els
requisits de formulació, auditoria i publicitat de comptes
i hagi constituït, si s’escau, les garanties necessàries que
li siguin exigides per cobrir les responsabilitats de la
seva gestió.

Si vençut el termini de dos anys no es designa una
entitat gestora o dipositària substitutiva, s’ha de procedir
a la dissolució del fons de pensions.

5. La dissolució, el procediment concursal de les
entitats gestora o dipositària i la seva exclusió del registre
administratiu produeix el cessament en la gestió o cus-
tòdia del fons o fons de l’entitat afectada.

Si es tracta de l’entitat gestora, la gestió queda pro-
visionalment encomanada a l’entitat dipositària.

Si l’entitat que cessa en les seves funcions és la dipo-
sitària, els actius financers i efectiu del fons es dipositen
al Banc d’Espanya, mentre no designi substituta.

En els dos casos es produeix la dissolució del fons
si en el termini d’un any no es designa una nova entitat
gestora o dipositària.



Suplement núm. 6 Dilluns 1 març 2004 1563

El que estableix aquest apartat s’entén sense perjudici
del que preveu l’apartat 8 d’aquest article.

6. La substitució o nova designació de gestora i
dipositària d’un fons de pensions no està subjecta a auto-
rització administrativa, si bé ha de ser comunicada a
la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
en el termini de 10 dies des de l’adopció de l’acord
per la comissió de control del fons, adjuntant-hi una cer-
tificació dels acords corresponents.

Una vegada comunicada la substitució, després de
presentar davant la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions la corresponent escriptura pública
degudament inscrita en el Registre Mercantil, la qual
ha d’incorporar una acreditació de la comunicació
esmentada.

7. La fusió i escissió d’entitats gestores de fons de
pensions requereix l’autorització prèvia de la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions i, si s’escau,
complimentar el procediment que preveu aquest Regla-
ment per a l’autorització i inscripció de la nova entitat
resultant que pretengui ser gestora de fons de pensions.

La fusió o escissió que afecti entitats dipositàries de
fons de pensions s’ha de comunicar a la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions per a la baixa de
l’entitat dissolta en el Registre especial d’entitats dipo-
sitàries de fons de pensions i, si s’escau, so�icitar-hi l’alta
de l’entitat de crèdit resultant que pretengui actuar com
a dipositària de fons de pensions. L’entitat de crèdit resul-
tant pot assumir provisionalment les funcions de dipo-
sitària dels fons de pensions afectats, si bé s’ha de comu-
nicar aquesta circumstància a la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions.

8. Els canvis que es produeixin en el control de les
entitats gestores i la substitució dels seus consellers han
de ser posats en coneixement de les comissions de con-
trol dels fons dins dels processos d’informació que pre-
veu aquest Reglament.

La substitució de la societat gestora d’un fons de
pensions, així com els canvis que es produeixin en el
control d’aquesta, en una quantia superior al 50 per cent
del capital d’aquella, confereix als plans de pensions inte-
grats en aquest fons el dret a mobilitzar el seu compte
de posició traslladant-lo a un altre fons de pensions.

9. El ministre d’Economia pot dictar normes espe-
cífiques sobre els procediments que preveu aquest arti-
cle.

CAPÍTOL II

Contractació de la gestió i dipòsit d’actius
financers dels fons de pensions

Article 86. Objecte i aspectes generals de la contrac-
tació.

1. Les entitats gestores de fons de pensions poden
contractar la gestió dels actius financers dels fons de
pensions que administren amb terceres entitats auto-
ritzades, d’ara endavant entitats d’inversió. L’esmentada
contractació se sotmet al que estableix aquest capítol.

A l’efecte d’aquesta norma, el contracte de gestió
té per objecte la gestió individualitzada d’una cartera
d’actius financers propietat d’un fons de pensions per
part de l’entitat d’inversió, la qual assumeix la selecció
d’inversions i l’emissió d’ordres de compra i venda per
compte del fons de pensions exclusivament.

2. Quan s’hagi contractat la gestió d’actius finan-
cers, les entitats dipositàries dels fons de pensions poden
contractar el dipòsit dels actius esmentats amb altres
entitats, d’ara endavant, entitats de dipòsit, en les con-
dicions que preveu aquest capítol. En tot cas, els con-
tractes de gestió dels actius financers han d’incorporar
expressament el règim de dipòsit d’aquests.

3. La gestió dels actius financers d’un fons de pen-
sions es pot encomanar a una o més entitats d’inversió
mitjançant contractes independents sobre carteres dife-
rents que, al seu torn, han d’incorporar el seu propi règim
de dipòsit dels actius esmentats.

El contracte de dipòsit vinculat a un contracte de
gestió es concerta amb una única entitat.

La gestió i el dipòsit no es poden encomanar a una
mateixa entitat, encara que aquesta compleixi els requi-
sits que estableix l’article següent per a la prestació dels
dos serveis.

4. La subscripció dels anteriors contractes reque-
reix, amb caràcter previ, l’acord o la conformitat expressa
de la comissió de control del fons de pensions sobre
aquells i totes les seves clàusules i condicions, així com
l’autorització de l’entitat dipositària, en el cas del con-
tracte de gestió, i l’autorització de l’entitat gestora en
el de dipòsit. Opcionalment, els contractes esmentats
es poden formalitzar en un document únic.

5. La inversió en dipòsits o comptes d’efectiu cons-
tituïts en terceres entitats de crèdit, i no vinculats a un
contracte de gestió d’actius, es regeix per les normes
sobre inversions dels fons de pensions que conté el capí-
tol IV del títol III.

Article 87. Requisits de les entitats d’inversió i de dipòsit.

1. Les entitats d’inversió amb les quals es pot con-
tractar la gestió d’actius financers han de complir els
requisits següents:

a) Ser persones jurídiques amb domicili social en
el territori de l’Espai Econòmic Europeu.

b) Ser entitats de crèdit, societats gestores d’ins-
titucions d’inversió co�ectiva, empreses d’inversió o enti-
tats asseguradores que operin en el ram de vida, legal-
ment autoritzades per operar a Espanya per les autoritats
de supervisió de l’Estat membre corresponent, per al
desenvolupament i l’exercici de l’activitat que es pro-
posen contractar, d’acord amb les directives 93/22/CEE
del Consell, de 10 de maig de 1993, relativa als serveis
d’inversió en l’àmbit dels valors negociables, 85/611/
CEE del Consell, de 20 de desembre de 1985, per la
qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries
i administratives sobre determinats organismes d’inver-
sió co�ectiva en valors mobiliaris, 2002/83/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002,
sobre l’assegurança de vida, i 2000/12/CE del Parla-
ment i del Consell, de 20 de març de 2000, relativa
a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i al seu
exercici.

També es pot contractar la gestió d’actius amb altres
entitats gestores de fons de pensions autoritzades d’a-
cord amb l’article 78, així com amb entitats de tercers
països a través dels seus establiments permanents a
Espanya, autoritzats conforme a la legislació espanyola
en els termes del paràgraf anterior.

2. Les entitats de dipòsit amb les quals es pot con-
tractar el dipòsit i la custòdia d’actius financers objecte
del contracte de gestió han de complir els requisits
següents:

a) Ser persones jurídiques amb domicili social en
el territori de l’Espai Econòmic Europeu.

b) Estar legalment autoritzades com a entitats de
crèdit o empreses d’inversió per les autoritats de l’Estat
membre corresponent per a la custòdia i dipòsit de valors
i efectiu, d’acord amb les directives 93/22/CEE i
2000/12/CE.

També es pot contractar el dipòsit amb entitats de
tercers països a través dels seus establiments perma-
nents a Espanya autoritzats d’acord amb la legislació
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espanyola com a entitats de crèdit o empreses d’inversió
per a la prestació dels serveis objecte del contracte.

3. Si s’escau, perquè les entitats que preveu aquest
article puguin subscriure els contractes regulats en
aquest capítol en règim d’establiment o de prestació
de serveis, cal la notificació prevista a les directives
corresponents, que han de remetre les autoritats com-
petents de l’Estat membre d’origen a les autoritats espa-
nyoles competents en l’activitat d’assegurances, insti-
tucions d’inversió co�ectiva, fons de pensions o empre-
ses d’inversió o entitats de crèdit, segons escaigui.

Article 88. Actius financers la gestió dels quals es pot
contractar amb entitats d’inversió.

1. A l’efecte del que preveu aquest capítol, tenen
la consideració d’actius financers els valors negociables,
instruments del mercat monetari i altres instruments
financers que es negociïn en mercats regulats.

2. El contracte de gestió d’actius financers només
pot permetre l’adquisició i la venda en mercats regulats
radicats en estats membres de l’OCDE d’actius que s’hi
negociïn de manera habitual, amb independència de la
nacionalitat de l’emissor.

Als efectes d’aquest article, es consideren mercats
regulats els que compleixin les condicions exigides per
la Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de
1993, i els altres que, si s’escau, determinin les autoritats
espanyoles de control financer, per entendre que les
seves condicions de funcionament són equivalents a les
fixades en l’esmentada normativa comunitària.

Les inversions i operacions amb instruments financers
derivats es realitzen exclusivament per aconseguir una
cobertura adequada dels riscos que afectin els valors
o actius adquirits prèviament per l’entitat d’inversió en
virtut del contracte de gestió. En cap moment les obli-
gacions actuals o potencials generades com a conse-
qüència de l’operativa amb instruments derivats a
aquests efectes pot superar el valor dels actius el risc
dels quals es cobreix.

3. No poden ser objecte del contracte de gestió els
actius financers emesos o avalats per l’entitat d’inversió
part del contracte o per empreses del grup al qual aques-
ta pertanyi, ni els d’altres entitats que inverteixin tot o
part del seu patrimoni en aquests actius. A aquests efec-
tes, la pertinença a un mateix grup es determina con-
forme al criteri que assenyala l’article 4 de la Llei
24/1988, de 28 de juny, del mercat de valors.

Article 89. Condicions generals dels contractes de ges-
tió d’actius i de dipòsit vinculats.

La contractació de la gestió d’actius financers i, si
s’escau, el dipòsit d’aquests que hi està vinculat s’ha
d’ajustar a les condicions generals següents:

a) Els contractes s’han de formalitzar per escrit i
redactar-se almenys en una de les llengües oficials espa-
nyoles, sense perjudici de l’emissió de duplicats en altres
idiomes a petició del fons de pensions o de la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions.

A l’efecte de prova, preval el contingut del contracte
redactat en alguna de les llengües oficials espanyoles.

b) Els contractes només poden permetre l’adquisició
i el dipòsit d’actius financers que compleixin els requisits
de l’article anterior. Els són aplicables les normes gene-
rals sobre inversions dels fons de pensions que estableix
el capítol IV del títol III. A aquests efectes, els percen-
tatges corresponents s’apliquen sobre la part de patri-
moni la gestió del qual es contracta.

c) La contractació del règim de dipòsit està vincu-
lada al contracte de gestió. El contracte de gestió ha
d’especificar si el dipòsit es realitza directament per l’en-

titat dipositària del fons de pensions o si aquesta con-
tracta el dipòsit dels actius objecte del contracte de ges-
tió amb una altra entitat de dipòsit que compleixi les
condicions fixades en l’apartat 2 de l’article 87.

d) Els moviments econòmics derivats del contracte
de gestió i el dipòsit dels actius adquirits en virtut d’a-
quest s’instrumenten en comptes d’efectiu i de valors
específics, la finalitat exclusiva dels quals és instrumentar
les operacions generades per l’esmentat contracte.

e) El contracte ha d’establir i garantir que la pro-
pietat, el ple domini i la lliure disposició dels actius objec-
tes del contracte pertanyen en tot moment al fons de
pensions. En tot cas, l’exercici dels drets polítics inhe-
rents als títols correspon a la comissió de control del
fons o, per delegació, a l’entitat gestora d’aquest. Les
parts no poden establir càrregues o gravàmens sobre
els actius.

f) En els contractes es reserva a l’entitat gestora
del fons de pensions la facultat d’ordenar a les entitats
d’inversió i dipòsit la compra o venda d’actius financers,
la suspensió o cance�ació dels compromisos assumits
i disposar per compte del fons dels dipòsits correspo-
nents. La gestora pot exercir aquesta facultat, i comu-
nicar la circumstància a l’entitat dipositària del fons de
pensions.

g) L’entitat gestora del fons de pensions i la seva
entitat dipositària ha d’establir en els contractes, d’acord
amb el que ha acordat la comissió de control del fons,
les obligacions i els mecanismes de control, comunicació
i informació periòdica, que les entitats d’inversió i de
dipòsit han de complir. Aquests mecanismes han de ser
suficientment àgils i eficients, de manera que les entitats
gestora i dipositària del fons de pensions puguin con-
trolar i estar suficientment informades de la gestió i situa-
ció dels actius financers objecte del contracte.

Cal incorporar l’obligació per a l’entitat d’inversió de
notificar-los les operacions efectuades i la valoració diària
dels actius objecte del contracte. Així mateix, se’ls ha
de facilitar, almenys mensualment, un informe complet
sobre les operacions realitzades, la situació dels comptes
de valors i efectiu certificada per l’entitat de dipòsit, la
valoració dels actius, criteris utilitzats, estratègia d’inver-
sions plantejada i de qualsevol altra qüestió que es con-
sideri rellevant.

h) En cap cas el contracte ha de contenir clàusules
que eximeixin l’entitat gestora del fons de pensions i
la seva entitat dipositària de les obligacions i respon-
sabilitats que preveu la normativa de plans i fons de
pensions.

i) La durada màxima dels contractes és de tres anys,
que es pot prorrogar expressament o tàcitament. L’en-
titat gestora i l’entitat dipositària del fons, respectiva-
ment, es reserven la facultat de resoldre unilateralment
els contractes regulats en aquest Reglament.

En cap cas es poden establir terminis de preavís supe-
riors a un mes per a la resolució del contracte per qual-
sevol de les parts. L’esmentat termini màxim d’un mes
és aplicable als períodes que, si s’escau, s’estableixin
per manifestar oposició a la pròrroga del contracte.

j) Les parts se sotmeten en els contractes a la legis-
lació espanyola i a la competència dels tribunals del
domicili de l’entitat gestora del fons de pensions.

Article 90. Condicions específiques del contracte de
gestió d’actius.

1. El contracte ha d’establir que la gestió dels actius
financers la realitza, de manera diferenciada i individua-
litzada, directament l’entitat d’inversió. En el contracte
s’ha d’establir l’acceptació expressa per part de l’entitat
d’inversió dels criteris i límits que estableix la normativa
espanyola sobre plans i fons de pensions.
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2. L’entitat gestora del fons de pensions ha d’es-
tablir totes les condicions addicionals que consideri
necessàries per garantir el compliment dels criteris i
límits establerts en la normativa espanyola sobre plans
i fons de pensions i un control adequat de les inversions
en actius financers objecte del contracte.

3. En el contracte s’han d’establir els límits de diver-
sificació i dispersió i les condicions quantitatives i qua-
litatives de les inversions que es considerin necessàries
per garantir una gestió prudent i un control adequat
del patrimoni gestionat per l’entitat d’inversió, respectant
en tot cas les normes sobre inversions dels fons de
pensions.

Article 91. Condicions específiques del contracte de
dipòsit vinculat a un contracte de gestió.

1. El dipòsit dels actius financers adquirits en virtut
del contracte de gestió, així com els moviments eco-
nòmics derivats d’aquest, s’instrumenten a través de
comptes de valors i efectiu. La titularitat dels comptes
esmentats correspon a l’entitat dipositària del fons de
pensions per compte d’aquest.

2. Els comptes oberts a l’entitat de dipòsit han d’es-
tar clarament identificats en el contracte i han de regis-
trar únicament i exclusivament les operacions realitzades
per compte del fons de pensions en virtut del contracte
de gestió.

3. L’entitat de dipòsit assumeix les seves obliga-
cions contractuals sense remissió de cap responsabilitat
a tercers.

4. En el contracte de dipòsit s’han d’establir les obli-
gacions d’informació sobre la situació dels comptes de
valors i efectiu, així com dels compromisos assumits en
virtut del contracte de gestió d’actius financers. Amb
periodicitat almenys setmanal, l’entitat de dipòsit ha de
facilitar a les entitats gestora i dipositària del fons de
pensions la informació referida mitjançant notificacions
independents.

5. En el contracte s’ha d’establir l’acceptació expres-
sa per part de l’entitat de dipòsit dels requisits i límits
que estableix la normativa espanyola sobre inversions
dels fons de pensions.

Article 92. Remuneracions en els contractes de gestió
d’actius i dipòsit vinculats.

1. En els contractes s’han d’expressar amb claredat
i precisió els conceptes i imports de les remuneracions
de l’entitat d’inversió i dipòsit, i despeses.

2. En tot cas, la remuneració a càrrec del fons de
pensions derivada dels contractes de gestió i dipòsit dels
actius financers, juntament amb la corresponent a les
entitats gestora i dipositària del fons de pensions, no
poden superar els límits establerts a l’article 84.

Article 93. Responsabilitat de les entitats gestora i dipo-
sitària del fons de pensions.

1. Les responsabilitats i obligacions de les entitats
gestora i dipositària del fons de pensions no queden
afectades pel fet que confiïn, respectivament, la gestió
i la custòdia i el dipòsit dels actius financers a un tercer.

2. Sense perjudici del que estableixen l’article 22
del text refós de la Llei i l’apartat anterior d’aquest article,
les entitats gestores i dipositàries dels fons de pensions
són, a més, responsables del control i de l’exigència del
compliment de les obligacions derivades dels contractes

esmentats i vetllen per l’adequació de les operacions
realitzades per les entitats amb les quals s’ha contractat
la gestió i, si s’escau, el dipòsit d’actius financers, a la
normativa espanyola en matèria de plans i fons de pen-
sions.

A aquest efecte, els corresponen les obligacions
següents:

a) Requerir a les entitats d’inversió i de dipòsit el
compliment immediat de les obligacions derivades del
contracte, i comprovar i exigir l’adequació de les seves
operacions al mandat atorgat i a la legislació espanyola
en matèria d’inversions dels fons de pensions.

b) Presentar a la comissió de control del fons de
pensions, amb la periodicitat que aquesta acordi, la infor-
mació rebuda sobre els actius financers i les operacions
realitzades en virtut dels contractes esmentats.

c) Comunicar a la comissió de control del fons de
pensions les demores o insuficiències de la informació
subministrada o dels incompliments per part de les enti-
tats d’inversió i de dipòsit de les seves obligacions con-
tractuals, així com informar l’esmentat òrgan de les
mesures adoptades a l’efecte o proposar-li les que s’hagin
d’adoptar.

d) Adoptar les mesures necessàries per atendre els
requeriments que efectuï la Direcció General d’Assegu-
rances i Fons de Pensions en l’exercici de les seves fun-
cions, i especialment, les mesures que aquest adopti
en virtut del que estableixen els articles 33 i 34 del
text refós de la Llei.

3. Les entitats gestora i dipositària han d’adoptar
les mesures necessàries de manera que el conjunt de
les inversions del patrimoni del fons de pensions s’ajusti
als requisits i límits que preveu el capítol IV del títol III
d’aquest Reglament.

4. Les entitats gestora i dipositària, quan tinguin
coneixement que les operacions realitzades no s’adapten
als mandats conferits o a la normativa espanyola en
matèria de plans i fons de pensions, han d’adoptar les
mesures necessàries per corregir les esmentades situa-
cions, mitjançant l’exercici, si s’escau, de les facultats
que preveu l’article 89.f) o procedint a rescindir els
contractes.

5. La formalització dels contractes que regula
aquest capítol no pot limitar en cap cas les funcions
de supervisió atribuïdes per la normativa vigent a la
comissió de control del fons, ni les seves facultats sobre
la política d’inversions, ni especialment la d’ordenar la
suspensió dels actes o les operacions contraris als inte-
ressos del fons.

En particular, la comissió de control del fons pot esta-
blir requisits i limitacions per a l’exercici per les entitats
gestora i dipositària del fons de les facultats que preveu
l’article 89.f) i les de rescindir els contractes, la seva
pròrroga o modificació. En tot cas, la comissió de control
del fons pot ordenar a les entitats gestora i dipositària
l’exercici d’aquestes facultats.

Article 94. Informació a la Direcció General d’Assegu-
rances i Fons de Pensions sobre la contractació de
la gestió i dipòsit.

1. La formalització i execució dels contractes que
regula aquest capítol no requereix la seva presentació
davant la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pen-
sions, sense perjudici de la seva conservació en el domi-
cili de les entitats gestores i dipositàries de fons de pen-
sions a disposició d’aquella i dels seus serveis d’inspec-
ció.
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En la informació estadisticocomptable que han de
remetre les entitats gestores de fons de pensions a la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions s’ha
d’incloure informació sobre els dits contractes, identi-
ficació de les entitats de dipòsit i inversió, la seva exe-
cució i incidències.

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pen-
sions pot establir el contingut mínim i la forma de la
informació esmentada.

El ministre d’Economia pot establir normes especí-
fiques de desplegament del que preveu aquest capítol.

2. Si s’escau, la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions, en ús de les seves facultats de super-
visió i control, pot requerir l’adequació dels contractes
a la normativa de plans i fons de pensions, i pot ordenar
la suspensió de les operacions mentre no es compleixi
degudament el requeriment anterior, sense perjudici d’a-
doptar, si s’escau, mesures d’intervenció administrativa
previstes en el capítol IX del text refós de la Llei i a
la Llei 30/1985, de 8 de novembre, d’ordenació i super-
visió de les assegurances privades.

TÍTOL V

Règim de control administratiu i obligacions
comptables i d’informació

Article 95. Ordenació i supervisió administrativa.

1. Correspon al Ministeri d’Economia l’ordenació i
supervisió administrativa del compliment de les normes
del text refós de la Llei i d’aquest Reglament i pot recollir
de les entitats gestores i dipositàries, de les comissions
de control i dels actuaris tota la informació que calgui
per comprovar el compliment correcte de les disposi-
cions legals i reglamentàries.

2. És aplicable a la inspecció d’entitats gestores i
de fons de pensions el que disposa sobre la inspecció
d’entitats asseguradores l’article 72 de la Llei 30/1985,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades.

A falta de menció expressa en contra a les espe-
cificacions dels plans de pensions o a les normes de
funcionament dels fons de pensions, totes les actuacions
derivades de la Inspecció s’entenen comunicades quan
la comunicació s’efectuï davant l’entitat gestora corres-
ponent.

3. Les entitats gestores de fons de pensions han
de facilitar a la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions informació sobre la seva situació, la dels
fons de pensions que gestionin i la dels plans de pensions
que hi estan integrats, amb la periodicitat i el contingut
que preveu aquest Reglament.

4. Les dades, els documents i les informacions que
estiguin en poder del Ministeri d’Economia en l’exercici
de les seves funcions d’ordenació i supervisió dels fons
de pensions, llevat dels continguts en els registres admi-
nistratius de caràcter públic, tenen caràcter reservat.

Totes les persones que exerceixin o hagin exercit una
activitat d’ordenació i supervisió en matèria de fons de
pensions, així com aquelles a qui el Ministeri d’Economia
hagi encomanat funcions respecte d’aquestes, estan sot-
meses al deure de secret professional en els termes i
amb les mateixes responsabilitats i excepcions que esta-
bleix l’article 75 de la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

5. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot acordar, si s’escau, motivadament l’inici

dels procediments de mesures d’intervenció administra-
tiva que regulen el capítol IX del text refós de la Llei
i el títol VI d’aquest Reglament.

Article 96. Registres administratius.

1. En la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions del Ministeri d’Economia s’estableixen els regis-
tres administratius següents:

a) Registre especial de fons de pensions.
b) Registre especial d’entitats gestores de fons de

pensions.
c) Registre especial d’entitats dipositàries de fons

de pensions.

2. En el Registre especial de fons de pensions figu-
ren:

a) Resolucions d’autorització prèvia i inscripció del
fons de pensions.

b) Denominació i classificació del fons de pensions
com a personal o d’ocupació i, si s’escau, com a fons
obert.

c) Escriptura de constitució del fons i les seves nor-
mes de funcionament, així com les seves modificacions
i les resolucions d’autorització administrativa prèvia i ins-
cripció d’aquestes.

d) Identificació de les seves entitats promotora, ges-
tora i dipositària i canvi o substitució d’aquestes.

e) El pla o els plans de pensions integrats en el
fons, en particular, la seva denominació i modalitat, iden-
tificació del promotor o promotors i, si s’escau, del defen-
sor del partícip.

f) La revocació de l’autorització administrativa al
fons de pensions, l’acord de dissolució i la intervenció
en la liquidació.

3. En el Registre especial d’entitats gestores figuren:

a) Les resolucions administratives d’autorització i la
inscripció per actuar com a gestores de fons de pensions.

b) L’escriptura de constitució i les modificacions
d’estatuts.

c) La denominació i el domicili social i les seves
modificacions.

d) L’augment i la reducció de capital social subscrit
i desemborsat.

e) El nom i els cognoms i el número de document
nacional d’identitat dels administradors i alts càrrecs de
l’entitat.

f) La identificació dels fons de pensions gestionats.
g) La fusió i escissió d’entitats.
h) La revocació o suspensió de l’autorització admi-

nistrativa, l’acord de dissolució, el nomenament i ces-
sament de liquidadors, la intervenció en la liquidació.

Tractant-se d’entitats asseguradores, hi ha de figurar
únicament els aspectes que no estiguin subjectes a ins-
cripció en el Registre especial d’entitats asseguradores
d’acord amb la normativa d’ordenació i supervisió de
les assegurances privades.

4. En el Registre especial d’entitats dipositàries de
fons de pensions figuren:

a) La resolució administrativa d’inscripció i autorit-
zació per ser l’entitat dipositària de fons de pensions.

b) La denominació i domicili social i les seves modi-
ficacions.

c) Els fons de pensions respecte dels quals s’exer-
ceixen les funcions de dipositària.

d) El nom i els cognoms i el número de document
nacional d’identitat dels administradors, directors o
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gerents als quals s’hagi apoderat per a la representació
de l’entitat com a dipositària de fons de pensions.

e) La revocació o suspensió de l’autorització admi-
nistrativa imposada a l’entitat com a sanció d’acord amb
aquest Reglament.

5. Les entitats i persones que figurin inscrites en
els registres indicats en aquest article han de facilitar
la documentació i informació necessàries per permetre
que la gestió estigui actualitzada, sense perjudici de l’o-
bligació d’atendre també els requeriments individualit-
zats d’informació que els formuli la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions.

Amb caràcter general, les modificacions de dades o
fets subjectes a inscripció, que no requereixin autorit-
zació administrativa d’acord amb aquest Reglament,
s’han de comunicar a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions en el termini de 10 dies a partir
de la data de l’adopció dels acords corresponents, hi
han d’adjuntar l’oportuna certificació d’aquests.

6. Les so�icituds i la documentació presentades
relatives a les autoritzacions i actes subjectes a inscripció
es redacten en castellà o, si s’escau, s’hi adjunta una
traducció a aquesta llengua.

Article 97. Comptabilitat dels fons de pensions i de
les entitats gestores.

1. La comptabilitat dels fons i plans de pensions
i de les seves entitats gestores es regeix per les seves
normes específiques i, si no n’hi ha, per les que esta-
bleixen el Codi de comerç, el Pla general de comptabilitat
i altres disposicions de la legislació mercantil en matèria
comptable.

Es faculta el ministre d’Economia, amb l’informe previ
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i
de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pen-
sions, per desenvolupar les esmentades normes espe-
cífiques de comptabilitat, particularment mitjançant l’es-
tabliment del pla de comptabilitat dels fons i plans de
pensions i, si s’escau, del pla comptable de les entitats
gestores diferents de les asseguradores.

2. Les entitats gestores de fons de pensions han
de portar els llibres de comptabilitat corresponents als
fons que administrin exigits pel Codi de comerç i altres
disposicions que els siguin aplicables, incloent amb
caràcter obligatori el llibre més gran, que ha de recollir,
per a cada un dels comptes, els càrrecs i abonaments
que s’hi realitzin, que han de concordar en tot moment
amb les anotacions realitzades en el llibre diari, així com
els registres que, si s’escau, estableixi el ministre d’E-
conomia.

En tot cas, han de portar un registre de comptes,
que reculli els comptes utilitzats per al reflex de les ope-
racions en el llibre diari del fons de pensions, amb des-
glossaments en subcomptes, així com les principals rela-
cions comptables relatives a aquelles quan no estiguin
definides per la normativa comptable vigent en cada
moment.

Article 98. Comptes anuals.

1. L’exercici econòmic dels fons de pensions i de
les seves entitats gestores ha de coincidir amb l’any
natural.

Dins del primer quadrimestre de cada exercici eco-
nòmic les entitats gestores de fons de pensions:

a) Han de formular els comptes anuals de l’entitat
gestora corresponents a l’exercici anterior, i sotmetre-les

a l’aprovació dels seus òrgans competents degudament
auditats.

b) Han de formular el balanç, el compte de pèrdues
i guanys, la memòria i l’informe de gestió de l’exercici
anterior del fons o fons administrats. Els documents
esmentats, degudament auditats, els ha de sotmetre a
l’aprovació de la comissió de control del fons respectiu,
la qual li pot donar la difusió que consideri pertinent.

c) Han de presentar els documents esmentats en
els paràgrafs anteriors, inclosos els informes d’auditoria,
relatius a la gestora i a cada fons, davant les comissions
de control dels fons corresponents i dels plans de pen-
sions adscrits als fons, així com davant la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions.

2. En el cas dels comptes anuals de les entitats
gestores asseguradores, per a la seva formulació, apro-
vació i presentació, inclòs l’informe d’auditoria, davant
la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions,
el termini és el que estableix la normativa específica
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

No obstant això, els documents esmentats, corres-
ponents a l’entitat gestora asseguradora, s’han de pre-
sentar a les comissions de control dels fons i dels plans
dins del primer quadrimestre de l’exercici, llevat que la
comissió de control del fons corresponent autoritzi
expressament un termini superior que no pot excedir
el que estableix l’esmentada normativa d’ordenació i
supervisió de les assegurances privades.

En tot cas, respecte dels comptes anuals i auditoria
dels fons de pensions gestionats per entitats assegu-
radores regeix el termini que estableix l’apartat 1.

3. Dins del primer semestre de cada exercici eco-
nòmic, les entitats gestores han de publicar, per a la
seva difusió general, els documents esmentats a l’apar-
tat 1, i han d’efectuar el seu dipòsit en el Registre Mer-
cantil, d’acord amb la legislació societària aplicable.

4. Els documents esmentats a l’apartat 1 han de
ser auditats per experts o societats d’experts inscrits com
a auditors a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes.

Els informes d’auditoria han de comprendre els aspec-
tes comptables financers i actuarials, incloent un pro-
nunciament exprés pel que fa al compliment del que
preveuen el text refós de la Llei, aquest Reglament i
les disposicions que el despleguin.

5. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot exigir a les entitats gestores de fons de
pensions la realització d’auditories externes excepcio-
nals, amb l’abast que consideri necessari.

6. El ministre d’Economia ha d’establir els models
de balanç, compte de pèrdues i guanys i altres estats
comptables dels fons de pensions i de les seves entitats
gestores, així com els criteris de comptabilització i valo-
ració quan no estiguin determinats per disposicions del
Govern.

Article 99. Requeriments d’informació.

1. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot recollir de les entitats gestores i de les
dipositàries totes les dades comptables i estadístiques,
públiques o reservades, referents a aquestes i als fons
de pensions administrats per elles, que estiguin relacio-
nats amb les seves funcions d’inspecció i tutela, i ha
d’assenyalar la periodicitat amb què la informació s’ha
d’elaborar i els terminis màxims per al seu lliurament.

Entre altres qüestions, la informació que s’ha de pro-
porcionar es pot referir a l’emissió d’informes provisio-



1568 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 6

nals interns; si s’escau, l’avaluació de les hipòtesis actua-
rials utilitzades; estudis d’actiu i passiu, i proves de la
coherència amb els principis de la política d’inversió.

2. La Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions pot disposar la publicitat que, si s’escau, s’hagi
de donar, amb caràcter agregat o individual, a les dades
esmentades a l’apartat anterior, per promoure una infor-
mació freqüent, ràpida i suficient a favor dels partícips
i beneficiaris o de les comissions de control dels plans
de pensions d’ocupació.

En tot cas, amb la so�icitud prèvia del partícip o bene-
ficiari, la gestora ha de facilitar o posar a disposició d’a-
quells els comptes anuals, la memòria i l’informe d’au-
ditoria del fons de pensions, l’estat i els moviments del
compte de posició del seu pla de pensions, correspo-
nents a l’últim exercici tancat, i l’informe de revisió actua-
rial i financera o l’informe econòmic financer, als quals
es refereix l’article 23.

3. Les comissions de control dels plans de pensions
poden so�icitar a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions informació sobre dades, referents
al fons de pensions al qual estiguin adscrits o a la seva
entitat gestora o dipositària, no prèviament publicats i
que estiguin en poder de l’esmentat centre directiu o
que aquest pugui recollir.

4. El que preveu aquest article s’entén sense per-
judici de les obligacions d’informació als partícips i bene-
ficiaris dels plans de pensions que estableix el títol II.

El ministre d’Economia pot regular el contingut, els
requisits i les condicions de la informació als partícips
i beneficiaris dels plans de pensions, en la mesura que
es consideri necessari per garantir una informació ade-
quada als interessos d’aquells.

5. Les entitats gestores de fons de pensions estan
subjectes al compliment de les obligacions d’informació
que preveu l’ordenament jurídic i, especialment, les obli-
gacions tributàries d’informació de les entitats gestores
i de les dipositàries es regeixen pel que preveuen amb
caràcter general l’ordenament jurídic i les disposicions
específiques d’aquest Reglament.

Article 100. Publicitat de plans de pensions.

1. La publicitat relativa als plans i fons de pensions
i a les seves entitats gestores s’ha d’ajustar al que disposa
la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat,
i disposicions de desplegament, tenint en compte el que
preveu aquest article.

Té la consideració de publicitat qualsevol forma de
comunicació per la qual s’ofereixin plans de pensions
o es divulgui informació sobre aquests, sigui quin sigui
el mitjà o suport utilitzat per fer-ho, incloses les circulars,
trucades i cartes personalitzades que formin part d’una
campanya de difusió.

2. La publicitat relativa als plans i fons de pensions
ha de transmetre als destinataris una informació veraç,
eficaç i suficient sobre les característiques essencials
del pla de pensions o dels serveis o productes que hi
estan relacionats, i, almenys, ha complir els següents
requisits:

a) La identificació de l’entitat promotora del pla i
de la gestora i dipositària del fons corresponent, des-
tacada de manera suficient mitjançant noms comercials
o marques, llevat que aquestes puguin induir a confusió,
cas en què s’utilitza la denominació social.

b) En el cas que la publicitat d’un pla de pensions
comprengui l’oferta d’altres operacions, serveis o pro-
ductes, el seu contingut s’ha d’identificar als diferents

oferents, si s’escau, i distingir clarament les propostes
contractuals diferents del mateix pla de pensions.

c) Quan la publicitat inclogui referències a la ren-
dibilitat obtinguda pel pla, s’ha de fer constar el període
d’obtenció, el seu equivalent calculat sobre una base
anual, la identificació de l’auditor del fons de pensions
i, si s’escau, clarificar el caràcter estimatori i informar
de manera clara i precisa quins resultats històrics no
són indicadors de resultats futurs. L’oferta de compro-
misos de revaloració dels drets consolidats, no assumits
pel mateix pla, ha d’identificar clarament l’entitat garant.

3. La publicitat relativa als plans i fons de pensions
no està subjecta a autorització administrativa, ni ha de
ser objecte de remissió sistemàtica prèvia a la seva uti-
lització a la Direcció General d’Assegurances i Fons Pen-
sions, si bé, en tot cas, la publicitat ha d’estar disponible
en tot moment per a la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions.

4. El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici del control i facultats del Banc d’Espanya i la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors sobre la publicitat
d’operacions, contractes o serveis propis de les activitats
sotmeses a la seva supervisió que s’ofereixin conjun-
tament amb la publicitat dels plans de pensions.

5. Amb la finalitat de fomentar el coneixement per
part del públic en general de l’activitat referent als plans
i fons de pensions i a la previsió social complementària,
el Ministeri d’Economia, a través dels seus serveis de
publicacions, pot editar relacions de dades i informacions
agregades relatives als fons de pensions i entitats ges-
tores i dipositàries, a partir del contingut dels registres
administratius que regula aquest Reglament i de la infor-
mació de caràcter estadisticocomptable relativa als fons
de pensions i entitats gestores que aquestes estiguin
obligades a presentar davant la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions, així com informació de
caràcter agregat sobre dades de les quals aquesta dis-
posi referents a la instrumentació dels compromisos per
pensions de les empreses amb el seu personal regulada
en la disposició addicional primera del text refós de la
Llei i normes que complementen i despleguen l’esmen-
tada disposició.

Les publicacions a què es refereix aquest apartat
poden comprendre els balanços i comptes de pèrdues
i guanys individualitzats dels fons de pensions i entitats
gestores.

Article 101. Contractació de plans de pensions.

1. La contractació d’un pla de pensions es formalitza
mitjançant un document o butlletí d’adhesió subscrit pel
partícip conjuntament amb el promotor del pla, la gestora
i dipositària.

El butlletí d’adhesió ha de contenir informació,
almenys, sobre els aspectes següents:

a) La denominació, sistema i modalitat del pla o
plans de pensions.

b) La denominació del fons o fons de pensions i
nombre identificatiu en el registre especial.

c) La denominació i domicili social del promotor del
pla, així com de la gestora i dipositària del fons corres-
ponent amb el seu nombre identificatiu en els registres
especials corresponents.

d) La legislació aplicable al contracte, i indicació de
la normativa fiscal aplicable.

e) Indicacions sobre el règim d’aportacions, contin-
gències cobertes, assenyalant, en les que sigui proce-
dent, que es determinen d’acord amb el règim de la
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Seguretat Social aplicable al partícip, règim de presta-
cions, possibles beneficiaris, formes de cobrament i grau
d’assegurament o garantia de les prestacions, amb iden-
tificació, si s’escau, de la denominació i el domicili social
de l’entitat asseguradora o garant.

S’assenyala el destí de les aportacions i prestacions,
d’acord amb aquest Reglament, de les persones sense
possibilitat d’accés a la jubilació que no figurin d’alta
ni cotitzin en cap règim de la Seguretat Social, així com
de les persones jubilades.

El butlletí ha de contenir espais per a l’assenyalament
de les contingències cobertes o destí de les aportacions
i designació de beneficiaris, i advertir que els designats
han de ser en tot cas persones físiques.

En els règims d’aportació definida s’assenyala la
dependència del valor dels drets consolidats i de les
prestacions respecte de l’evolució del valor del patrimoni
del fons.

f) Indicacions sobre els límits d’aportació a plans
de pensions establerts per la normativa, i el termini per
a la comunicació de l’esdeveniment de la contingència
i so�icitud de les prestacions per part del beneficiari
d’acord amb aquella, amb advertència de les sancions
administratives que preveu el text refós de la Llei per
incompliment dels límits o del termini esmentats.

g) Indicacions sobre el càlcul del dret consolidat i
condicions i termini de mobilització i, si s’escau, supòsits
excepcionals de liquiditat. En tot cas, es reflecteix cla-
rament el caràcter no reemborsable del dret consolidat
fins a la producció de la contingència o, si s’escau, en
els esmentats casos excepcionals.

h) Instàncies de reclamació utilitzables en cas de
litigi, indicant, si s’escau, la denominació i el domicili
del defensor del partícip.

i) S’assenyala el lloc i la forma en què el partícip
pot accedir en qualsevol moment al contingut de les
especificacions del pla de pensions i a les normes de
funcionament del fons, a la declaració de la política d’in-
versió a què es refereix l’apartat 3 de l’article 69, així,
com, si s’escau, al reglament de funcionament del defen-
sor del partícip, documents que, en qualsevol cas, han
d’estar a disposició dels partícips i beneficiaris.

En cap cas es poden emetre butlletins o documents
d’adhesió a un pla de pensions que incorporin la con-
tractació d’operacions, productes o serveis diferents d’a-
quell.

2. El que preveu l’apartat anterior s’entén sense per-
judici de l’ús i intercanvi de les seves xarxes comercials
per part de les entitats financeres o altres empreses per
a la comercialització de plans de pensions i altres pro-
ductes o serveis, o de la intervenció de mediadors en
la contractació de plans de pensions.

No són de compte del partícip subscriptor del pla
de pensions les despeses inherents a la contractació
del pla ni les remuneracions o comissions establertes
pels serveis de comercialització o mediació en aquella.

3. En el cas dels plans de pensions del sistema d’o-
cupació, l’emissió de butlletins d’adhesió individuals és
opcional, segons el que hagi acordat l’empresa amb la
representació dels treballadors, i la incorporació del tre-
ballador al pla es pot realitzar mitjançant butlletins co�ec-
tius o directament per la comissió promotora o de control
segons el que preveu l’article 28 i sempre que el poten-
cial partícip no n’hagi so�icitat l’exclusió per escrit.

En tot cas, s’ha de facilitar a cada partícip incorporat
que ho so�iciti un certificat de pertinença al pla segons
el que assenyala l’article 34.

4. En la mesura que l’estructura i l’organització del
mercat dels plans de pensions ho permeti, la contractació
de plans de pensions es pot realitzar per via electrònica.

S’habilita el ministre d’Economia perquè pugui esta-
blir especialitats i limitacions respecte a les normes que,
amb caràcter general, regulen la contractació per via
electrònica, atenent les particularitats que puguin resul-
tar de la contractació dels plans de pensions i dels seus
partícips.

5. El ministre d’Economia pot dictar normes en des-
plegament del que preveu aquest article en la mesura
que ho consideri necessari per fomentar els procedi-
ments i les formalitats de contractació més adequats
en interès dels usuaris.

Disposició addicional primera. Contingències subjectes
a la disposició addicional primera del text refós de
la Llei de regulació dels plans i fons de pensions.

1. A l’efecte del que preveu la disposició addicional
primera del text refós de la Llei de regulació dels plans
i fons de pensions, les contingències que s’han d’ins-
trumentar en les condicions que aquella estableix són
les de jubilació, incapacitat permanent i mort previstes,
respectivament, en els paràgrafs a).1r, b) i c) de l’article 7
d’aquest Reglament.

2. En el cas d’empleats que accedeixin a la jubilació
parcial d’acord amb la normativa de Seguretat Social,
se subjecten a l’esmentada disposició addicional primera
els compromisos de l’empresa referits a aquells vinculats
a la jubilació total, incapacitat permanent i mort abans
esmentats.

3. Els compromisos assumits per les empreses amb
els treballadors que extingeixin la seva relació laboral
i passin a situació legal de desocupació a conseqüència
d’expedient de regulació d’ocupació, que consisteixin en
el pagament de prestacions anteriorment a la jubilació,
poden ser objecte d’instrumentació, amb caràcter volun-
tari, d’acord amb el règim que preveu l’esmentada dis-
posició addicional primera del text refós de la Llei, cas
en què se sotmeten a la normativa financera i fiscal
derivada d’aquella.

El que disposa el paràgraf anterior és aplicable a les
prestacions pagadores al treballador afectat per l’expe-
dient de regulació d’ocupació mentre no accedeixi a la
jubilació, així com les reversions d’aquestes prestacions
per mort produïdes abans de l’accés a la jubilació.

Estan subjectes necessàriament a la referida dispo-
sició addicional primera del text refós de la Llei els com-
promisos referits al personal afectat per l’expedient de
regulació d’ocupació vinculats específicament a les con-
tingències d’incapacitat permanent les prestacions paga-
dores a l’esmentat personal per jubilació o a partir de
la jubilació, així com les de mort abans o després de
la jubilació diferents de les reversions assenyalades en
el paràgraf anterior.

Disposició addicional segona. Termini de resolució de
les so�icituds d’autorització administrativa.

Les peticions d’autoritzacions administratives regu-
lades en aquest Reglament han de ser resoltes i noti-
ficades dins dels sis mesos següents a la data de pre-
sentació de la so�icitud d’autorització.

En cap cas s’entenen autoritzats un fons de pensions
o una entitat gestora de fons de pensions en virtut d’actes
presumptes pel transcurs del termini esmentat.

Disposició addicional tercera. Activitat professional
dels actuaris en relació amb els plans de pensions.

1. L’elaboració de bases tècniques, càlculs, informes
i dictàmens actuarials corresponents als plans de pen-
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sions els han d’efectuar actuaris qualificats professio-
nalment conforme a la normativa i disposicions aplica-
bles.

2. Els actuaris persones físiques poden desenvolu-
par la seva activitat professional relativa a plans de pen-
sions a títol individual, o bé enquadrats com a socis
en una societat legalment constituïda l’objecte social i
l’activitat de la qual comprengui les funcions que esmen-
ta l’apartat anterior. L’activitat d’aquestes societats és
incompatible amb l’exercici de l’activitat d’auditoria de
comptes en relació amb els mateixos plans i fons de
pensions respecte dels quals realitzin la seva activitat
professional.

Les comissions de control dels plans de pensions
poden elegir lliurement qualsevol actuari o societat de
les referides per a l’elaboració de les revisions i dictàmens
actuarials requerits obligatòriament per aquest Regla-
ment que, segons aquest, hagin de ser realitzats per
professionals independents.

Per a l’elaboració de les bases tècniques del pla i
per al seu funcionament ordinari, si la comissió de control
del pla així ho acorda, el pla també pot recórrer a actuaris
que prestin els seus serveis en virtut de relació laboral
o de serveis professionals a l’entitat gestora, dipositària
o promotora del fons o a l’entitat promotora o asse-
guradora del pla, o en alguna entitat del grup de qual-
sevol d’aquestes. En tot cas, els actuaris que elaborin
les bases tècniques o intervinguin en el funcionament
ordinari del pla han de ser persones o societats diferents
d’aquelles que, com a professionals independents, hagin
d’efectuar la revisió i els dictàmens obligatoris als quals
es refereix el paràgraf anterior.

3. Amb vista a la revisió i els dictàmens actuarials
per actuaris independents, persones físiques o societats,
es considera que existeix dependència quan es doni algu-
na de les circumstàncies següents:

a) Quan l’actuari o la societat d’actuaris estiguin vin-
culats en virtut de relació de serveis professionals o rela-
ció laboral amb l’entitat gestora, dipositària o promotora
del fons en el qual s’integra el pla, o amb la promotora
o asseguradora del pla, o amb una entitat del grup de
qualsevol d’aquestes.

En tot cas, s’entén que existeix dependència quan
els ingressos percebuts per l’actuari o societat d’alguna
de les entitats esmentades en l’exercici anterior al de
la seva actuació per al pla suposin més del 20 per cent
dels rendiments íntegres totals meritats per les seves
activitats professionals en l’exercici esmentat.

b) Quan l’actuari o la societat controlin, directament
o indirectament, el 20 per cent del capital almenys de
qualsevol de les entitats a què es refereix el paràgraf
a), o formin part dels seus òrgans d’administració, o quan
alguna de les esmentades entitats tingui l’esmentat con-
trol sobre el capital de la societat d’actuaris.

c) Quan entre l’actuari o societat d’actuaris i l’auditor
o societat d’auditoria del fons de pensions es doni algun
dels supòsits de dependència que preveuen els paràgrafs
anteriors, en l’exercici en què s’hagi de fer la revisió
o el dictamen actuarial o en algun dels tres anteriors.

d) En el cas que l’actuari persona física sigui partícip
o beneficiari del pla o membre de la seva comissió de
control.

Quan en una societat d’actuaris es doni algun dels
supòsits de dependència, la comissió de control del pla
pot encomanar la revisió o el dictamen actuarial a algun
dels seus socis actuaris perquè l’elabori a títol individual,
sempre que el designat es pugui considerar no depen-
dent.

Així mateix, la comissió de control del pla pot designar
una societat d’actuaris encara que en algun dels seus
socis es doni una situació de dependència, sempre que
aquest s’abstingui d’elaborar la revisió o dictamen actua-
rial, mantenint però la responsabilitat subsidiària a què
es refereix la disposició addicional tercera del text refós
de la Llei i l’apartat 4 d’aquesta disposició addicional.

4. La documentació relativa als informes de revisió
actuarial dels plans de pensions, inclosos els papers de
treball de l’actuari que constitueixin prova o suport de
les conclusions que constin a l’informe, estan subjectes
a control de qualitat potestatiu i a posteriori per part
dels òrgans de control de la corporació professional a
la qual pertanyi l’actuari o la societat i pels serveis del
Ministeri d’Economia. La Direcció General d’Asseguran-
ces i Fons de Pensions pot requerir les corporacions
professionals perquè examinin i emetin dictàmens sobre
determinades actuacions professionals realitzades.

5. Els actuaris que emetin informes o dictàmens
sobre qualsevol dels instruments que formalitzin com-
promisos per pensions, han de respondre, directament,
i�imitadament i, en cas de ser diversos, solidàriament,
davant el promotor, la comissió, l’entitat gestora, el pla
i el fons de pensions, els partícips i beneficiaris, per tots
els perjudicis que els puguin causar per l’incompliment
o compliment defectuós de les seves obligacions.

Quan el dictamen actuarial l’emeti un actuari d’una
societat d’actuaris, la responsabilitat directa, i�imitada
i solidària també comprèn la societat, llevat que l’actuari
firmant del dictamen hagi fet constar expressament en
aquell que va actuar en el seu propi nom i sota la seva
responsabilitat exclusiva. La responsabilitat dels socis
actuaris no signants del dictamen actuarial és subsidiària
respecte de l’anterior, però solidària entre si.

Tot això s’entén sense perjudici de la constitució de
fiances, avals, assegurances o altres garanties per part
dels actuaris i les seves societats en previsió de possibles
responsabilitats pels perjudicis que puguin derivar de
l’exercici de la seva activitat.

6. Els actuaris i les societats d’aquests conserven
i custodien la documentació referent a cada dictamen
o revisió actuarial realitzats per ells, inclosos els papers
de treball que constitueixin les proves i el fonament de
les conclusions que constin a l’informe, degudament
ordenats, durant cinc anys a partir de la data d’emissió
del dictamen actuarial, llevat que tinguin coneixement
de l’existència de litigi en el qual l’esmentada documen-
tació pugui constituir element de prova, cas en què el
termini s’estén fins que es dicti sentència ferma o d’una
altra manera acabi el procés.

La pèrdua o el deteriorament de la documentació
a què es refereix el paràgraf precedent l’actuari l’ha de
comunicar a la comissió de control del pla de pensions
corresponent en un termini de 15 dies naturals des que
en va tenir coneixement.

7. Se suprimeix el Registre administratiu d’actuaris
de plans i fons de pensions que estableix la Direcció
General d’Assegurances i Fons de Pensions per l’article
46 del Reglament de plans i fons de pensions, aprovat
pel Reial decret 1307/1988, de 30 de setembre.

Disposició transitòria primera. Règim transitori d’inte-
gració voluntària en plans de pensions d’institucions
de previsió existents a l’entrada en vigor de la Llei
8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans i fons
de pensions.

El règim d’integració voluntària en plans de pensions
de fons i institucions de previsió, contingut a les dis-
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posicions transitòries del Reglament de plans i fons de
pensions, aprovat pel Reial decret 1307/1988, de 30
de setembre, i a les normes de desplegament i com-
plementàries de les disposicions transitòries esmenta-
des, manté la vigència respecte de les empreses, tre-
balladors i beneficiaris i plans de reequilibri, que es van
acollir a les disposicions esmentades per a la integració
dels drets reconeguts en plans de pensions a l’empara
d’aquestes.

Disposició transitòria segona. Adaptació dels plans i
fons de pensions preexistents.

1. Sense perjudici del compliment del que disposa
la disposició transitòria segona del text refós de la Llei
de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, els
plans i fons de pensions existents a l’entrada en vigor
d’aquest Reglament han d’adaptar les seves especifica-
cions i normes de funcionament al que preveu aquest
en el que no estigui regulat a la Llei esmentada, sense
perjudici de l’aplicació efectiva de les disposicions que
contenen la Llei esmentada i aquest Reglament. El ter-
mini per a l’adaptació a aquest Reglament és de 12
mesos comptats a partir de la seva entrada en vigor.

2. En el cas dels fons de pensions que, abans de
a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, hagin obtingut
autorització prèvia per a la seva constitució o estiguin
inscrits en el Registre especial de fons de pensions, en
els quals la figura del promotor o promotors del fons
no s’adeqüi al que preveu l’apartat 2 de l’article 57 d’a-
quest Reglament, les entitats esmentades poden man-
tenir la seva condició.

3. D’acord amb el que estableix la disposició tran-
sitòria segona del text refós de la Llei, els fons de pen-
sions que, en data d’1 de gener de 2002, integrin simul-
tàniament plans de pensions del sistema d’ocupació i
plans del sistema associat o individual poden mantenir
aquesta situació com a fons de pensions d’ocupació,
si bé en aquest cas no poden integrar nous plans de
pensions individuals o associats.

Disposició transitòria tercera. Règim transitori de les
inversions dels fons de pensions.

Els fons de pensions han d’adaptar en el termini d’un
any les seves inversions a les regles que estableix el
capítol IV del títol III d’aquest Reglament. No obstant
això, les inversions amb venciment determinat realitza-
des d’acord amb l’anterior regulació continguda en el
Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial
decret 1307/1988, de 30 de setembre, es poden man-
tenir en el patrimoni dels fons de pensions fins al seu
venciment.

Disposició transitòria quarta. Vigència dels crèdits con-
cedits a partícips.

Els crèdits concedits a partícips per part de fons de
pensions abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament
mantenen la seva vigència en els termes pactats, fins
a la seva extinció.

Disposició transitòria cinquena. Comissió de control
dels plans de pensions d’ocupació formalitzats abans
de l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de
desembre.

Els plans de pensions d’ocupació formalitzats abans
de l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de desem-

bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
s’han d’adequar al que disposen l’article 7.3 del text
refós de la Llei de plans i fons de pensions i els articles
30 i 32 d’aquest Reglament abans de l’1 de gener de
2005.

Per a l’adequació al que estableix l’article 30.1.a) d’a-
quest Reglament, dins el termini esmentat s’ha d’adoptar
l’acord co�ectiu corresponent mitjançant el qual es deter-
mina la composició de la comissió de control, que s’ha
d’incorporar, si s’escau, a les especificacions del pla.

Amb vista a l’adaptació al que estableix l’article 32
d’aquest Reglament, s’adopta el corresponent acord de
modificació d’especificacions abans de l’1 de gener de
2005.

Transcorregut aquest termini sense haver-se adoptat
els acords esmentats, s’aplica directament el que disposa
com a regla general a l’article 30.1.a), així com el que
disposa l’article 32, respectivament.

Disposició final primera. Previsió social complementà-
ria del personal al servei de les administracions, enti-
tats i empreses públiques.

D’acord amb el que preveu la disposició final segona
del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons
de pensions, les administracions públiques, incloses les
corporacions locals, les entitats, els organismes que en
depenen i les empreses participades per aquestes, poden
promoure plans de pensions d’ocupació i fer-hi aporta-
cions, així com a contractes d’assegurança co�ectius,
inclosos els formalitzats per mutualitats de previsió social
empresarial, a l’empara de la disposició addicional pri-
mera de l’esmentat text refós, amb la finalitat d’instru-
mentar els compromisos o les obligacions per pensions
vinculats a les contingències de l’article 8.6 del text refós
de la Llei referits al seu personal funcionari o laboral
o en relació de serveis regulada per normes adminis-
tratives estatutàries.

Tot això s’entén sense perjudici de la corresponent
habilitació pressupostària de què disposi cada entitat
o empresa, així com de les possibles autoritzacions prè-
vies a les quals puguin estar sotmeses, tant de caràcter
normatiu com administratiu, per destinar, si s’escau,
recursos al finançament i instrumentació de la previsió
social complementària del personal.

Les prestacions abonades a través de plans de pen-
sions o contractes d’assegurances co�ectius, inclosos
els formalitzats per mutualitats de previsió social empre-
sarial, conforme a la disposició addicional primera del
dit text refós, no tenen la consideració de pensions públi-
ques ni es computen a l’efecte de limitació de l’asse-
nyalament inicial o fixació de la quantia màxima de les
pensions públiques.

En els plans de pensions d’ocupació promoguts per
les administracions públiques, la designació dels mem-
bres de la comissió promotora o de control, així com
la incorporació dels partícips i, si s’escau, dels bene-
ficiaris, es pot fer en virtut dels acords adoptats a l’efecte
pels òrgans de negociació que estableix la normativa
sobre determinació de les condicions de treball del per-
sonal al servei d’aquelles.

Disposició final segona. Potestat per al desplegament
normatiu.

Correspon al ministre d’Economia, a proposta de la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i
amb l’audiència prèvia de la Junta Consultiva d’Asse-
gurances i Fons de Pensions, desenvolupar les dispo-
sicions contingudes en aquest Reglament en les matèries
que específicament s’atribueixen a la potestat reglamen-
tària de l’esmentat ministre, en el que sigui necessari
per a la seva execució.


