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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
DECRET
127/2008, d’1 de juliol, de regulació de les competències de la Generalitat en matèria de mediació en assegurances i reassegurances privades.
L’article 126 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat
la competència compartida sobre l’estructura, l’organització, el funcionament, la
disciplina, la inspecció i la sanció de les entitats físiques i jurídiques que actuen en
el mercat assegurador, d’acord amb els principis, les regles i els estàndards mínims
que ixin les bases estatals, així com els actes d’execució reglats que li atribueix la
legislació estatal.
L’article 149.1.11 de la Constitució espanyola reserva a l’Estat, entre d’altres, les
bases de l’ordenació del crèdit, la banca i les assegurances. Les bases estatals en
matèria de mediació d’assegurances i reassegurances privades estan contingudes a la
Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades,
que deroga la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades, en
base a la qual es va dictar el Decret 347/1995, de 28 de desembre, d’assumpció de
competències sobre mediació en l’assegurança privada.
Atesos els canvis introduïts en la normativa estatal bàsica en la matèria, esdevé
necessari adaptar les normes de la Generalitat en la matèria a la normativa esmentada.
Per tant, i en el marc de les actuals lleis i disposicions de l’Estat, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Economia
i Finances i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Les referències que la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i
reassegurances, fa a les competències a exercir pels diferents òrgans equivalents de
l’Administració General de l’Estat, cal considerar·les efectuades, respectivament, a
la persona titular del Departament d’Economia i Finances i a la persona titular de
la Direcció General de Política Financera i Assegurances, les quals s’emmarquen
dins de l’àmbit d’atribucions que determina l’ordenament jurídic com a propi de la
Generalitat de Catalunya.
Article 2
2.1 La Generalitat de Catalunya és competent en l’ordenació d’assegurances
privades respecte dels agents d’assegurances vinculats, dels operadors de banca·assegurances vinculats, dels corredors d’assegurances, dels corredors de reassegurances
i dels col·legis de mediadors d’assegurances, el domicili i l’àmbit d’operacions dels
quals es limitin al territori de la Comunitat Autònoma.
2.2 Les competències d’execució es regiran pels principis següents:
a) Les referències al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Direcció General
d’Assegurances i Fons de Pensions de l’Administració General de l’Estat a la Llei
26/2006 pel que fa als agents d’assegurances vinculats, als operadors de banca·assegurances vinculats, als corredors d’assegurances i als corredors de reassegurances,
s’entenen fetes a l’òrgan competent de l’article 1 a excepció de les regulades en el
capítol IV del títol II i en el títol III de la Llei esmentada.
b) En relació amb els agents d’assegurances exclusius i els operadors de banca·
assegurances exclusius, correspon a la Generalitat de Catalunya exercir les competències sobre aquests, sempre que l’entitat asseguradora per a la qual presten els
seus serveis estigui també sotmesa al control i la supervisió de la Generalitat de
Catalunya.
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Article 3
3.1 Els col·legis de mediadors d’assegurances es relacionen mitjançant el Consell de col·legis de mediadors d’assegurances de Catalunya amb l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al contingut de matèries regulades per
la normativa vigent en matèria de mediació d’assegurances privades, a través de
la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances.
3.2 El Consell de col·legis de mediadors d’assegurances de Catalunya organitzarà
les proves d’aptitud a què es refereix l’article 39.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol,
d’assegurances i reassegurances privades, prèvia sol·licitud a la Direcció General
de Política Financera i Assegurances, i emetrà les certiicacions que acreditin la
superació d’aquestes proves.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 347/1995, de 28 de desembre, d’assumpció de competències sobre mediació en l’assegurança privada, així com la resta de continguts
establerts mitjançant disposicions de rang inferior que s’hi oposin.
DISPOSICIONS FINALS
—1 La persona titular del Departament d’Economia i Finances queda autoritzada
a dictar les disposicions adients de desplegament d’aspectes operatius, tècnics i
instrumentals complementaris per a l’aplicació i execució del present Decret.
—2 El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 de juliol de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI CASTELLS
Conseller d’Economia i Finances
(08.178.125)
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RESOLUCIÓ
ECF/2076/2008, de 16 de juny, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva
de la Resolució de 7 de maig de 2008, per la qual s’autoritza i s’inscriu al Registre
de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya la fusió per absorció de les entitats
Mútua General de Catalunya, Mutualitat de Previsió Social, a Prima Fixa (mutualitat absorbent) i Associació de Socors Mutus, Mutualitat de Previsió Social a
Prima Fixa (mutualitat absorbida).
Vist l’expedient núm. T050001/2007 que es tramita a la Direcció General de
Política Financera i Assegurances als efectes d’autoritzar i inscriure al Registre
de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya la fusió per absorció de les entitats
Mútua General de Catalunya, Mutualitat de Previsió Social, a Prima Fixa (mutualitat
absorbent) i Associació de Socors Mutus, Mutualitat de Previsió Social a Prima
Fixa (mutualitat absorbida);
Vista la Resolució de la Direcció General de Política Financera i Assegurances
de 7 de maig de 2008, per la qual s’autoritza i s’inscriu al Registre de Mutualitats
de Previsió Social de Catalunya la fusió per absorció de les entitats Mútua General
de Catalunya, Mutualitat de Previsió Social, a Prima Fixa (mutualitat absorbent) i
Associació de Socors Mutus, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (mutualitat
absorbida);
Atès que el punt cinquè de la Resolució esmentada estableix donar publicitat de
la part dispositiva d’aquesta,
RESOLC:
Donar publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 7 de maig de 2008, que
transcrita literalment és:
“—1 Autoritzar la fusió per absorció de l’entitat Mútua General de Catalunya,
Mutualitat de Previsió Social, a Prima Fixa (mutualitat absorbent) i Associació de
Socors Mutus, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (mutualitat absorbida),
amb efectes des del dia 1 d’agost de 2007.
”—2 Inscriure la fusió per absorció esmentada al Registre de Mutualitats de
Previsió Social de Catalunya.
”—3 Declarar l’extinció i cancel·lació en el Registre de Mutualitats de Previsió
Social de Catalunya de l’entitat Associació de Socors Mutus, Mutualitat de Previsió
Social a Prima Fixa, tot procedint a efectuar·hi la inscripció corresponent.
”—4 Requerir les entitats implicades en el procés de fusió per tal que donin
compliment al que determinen els articles 9, apartat 7, del Decret 279/2003, de 4
de novembre, i 72.4 del Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, en relació amb
els concordants del Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per el que
s’aprova el Text refós de la Llei de societats anònimes i el Reial decret 1784/1996,
de 19 de juliol, per el que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil.
”—5 Donar publicitat de la part dispositiva d’aquesta Resolució mitjançant la
publicació al DOGC.”
Es notiica aquesta Resolució a les persones interessades en aquest procediment
i es fa saber que contra aquest acte, que no posa i a la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada, davant el conseller d’Economia i Finances, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notiicació, d’acord amb el que preveuen
els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27.11.1992), segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
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