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DICTAMEN SOBRE L’ADEQUACIÓ A LA LEGALITAT DE L’ACTI VITAT 

PRESTACIONAL DESENVOLUPADA PER L’IL·LUSTRE COL·LEGI  DE 

PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA A TRAVÉS DE  LA 

SEVA SECCIÓ DE PREVISIÓ I, EN EL SEU CAS, PROCEDIME NT PER A LA 

SEVA DISSOLUCIÓ. 

 

 

 

I.- ANTECEDENTS  I OBJECTE DE LA CONSULTA 

 

En data 22 de setembre de 2011, per part de la Junta de Govern de l’Il·lustre 

Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) s’ha consultat si 

l’activitat prestacional desenvolupada per aquesta corporació a través de la 

seva Secció de Previsió resulta ajustada a la legalitat vigent i, en el seu cas, el 

procediment per a la seva dissolució.  

 

En efecte, el problema jurídic que es planteja resideix en la necessitat d’adaptar  

a la legislació vigent en matèria asseguradora la denominada Secció de 

Previsió de l’ICPB (jurídicament Comissió de Previsió), com a comissió 

delegada de la Junta de Govern a través de la que, fins a data d’avui, es 

presten ajuts als col·legiats sota el funcionament d’una autèntica mutualitat de 

previsió social. Davant dels canvis normatius operats recentment així com dels 

estudis elaborats pel propi col·legi i l’informe de l’Assessoria Jurídica de 20 

d’abril de 2011, l’actual Junta de Govern planteja a qui subscriu el present 

informe les següents qüestions, a saber:  

 

a) Si el funcionament de la denominada Secció de Previsió de l’ICPB, regulada  

pels seus Estatuts i pel Reglament de Previsió, de 21 de desembre de 1982, 

resulta ajustat a Dret.  

 

b) Per al cas que no ho sigui, quin és el procediment a seguir per a la seva 

dissolució i liquidació. 
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c) Quines possibles solucions, des d’un punt de vista jurídic, es poden plantejar 

als col·legiats des de la Junta de Govern.  

 

En base als anteriors antecedents, s’emet el present informe.  

 

II.- MARC NORMATIU  

 

- Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Ordenació i supervisió d’assegurances privades (RDL 

6/2004, de 29 d’octubre).  

 

- Disposició Addicional 15ª de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, 

d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.  

 

- Article 5 j) de la Llei2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis 

professionals.  

 

- Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a 

la seva adaptació a la Llei d’accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici (Llei òmnibus).  

 

- Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitat de previsió social de 

Catalunya.  

 

- Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).  

 

- Decret 279/2003, de 4 de novembre, de desenvolupament de 

determinats aspectes de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats 

de previsió social.  

 

- Reial Decret 1430/2002, de 27 de desembre, pel que s’aprova el 

Reglament de Mutualitats de Previsió Social.  
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- Reial Decret 2530/1970, de 20 d’agost, pel que es regula el règim 

especial dels treballadors por compte propi o autònoms.  

 
- Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España.  

 

- -Estatuts de l’ICPB  de 1984 (DOGC núm. 466 – 05.9.1984). 

 

- Vigents Estatuts de l’ICPB (DOGC núm. 4349 – 23.3.2005).  

 

- Reglament de Previsió aprovat per l’Assemblea General Extraordinària 

de l’ICPB celebrada el dia 21 de desembre de 1982 (modificat per les 

assemblees generals de 28 de gener de 1983, 31 de gener de 1984, 30 

d’octubre de 1984, 27 de novembre de 1985, 31 de maig de 1985, 3 de 

juliol de 1995, 15 de març de 2000 i 20 de desembre de 2010)  

 

 

III.- FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER. CONCEPTE I NATURALESA JURÍDICA DE LES MUTUA LITATS 

DE PREVISIÓ SOCIAL I DE LES SEVES PRESTACIONS RESPE CTE AL 

RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA 

SEGURETAT SOCIAL (RETA).    

 

I. Les mutualitats de previsió social (mútues) o mutualisme no integrat en la 

Seguretat Social venen definides per l’art. 64.1 del RDL 6/2004, de 29 

d’octubre, en el que es diu:  

 

“Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad 

aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, 

mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o 

de otras entidades o personas protectoras” 

 

De la mateixa manera, a l’art. 2.1 de la Llei catalana 10/2003, de 13 de juny, 

s’estableix:  
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“S'entén per mutualisme l'activitat asseguradora que, sense afany de lucre, les mutualitats de 

previsió social exerceixen com a activitat principal, amb caràcter voluntari i complementari de la 

Seguretat Social i amb finalitat de protecció mútua; que té per objecte la protecció dels socis, 

les persones que aquests designin beneficiàries de les prestacions o llurs béns, i que 

s'organitza democràticament per criteris de representativitat del soci o sòcia.” 

 

En quant als requisits per a la seva constitució, a l’àmbit territorial de 

Catalunya, l’art. 4 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, disposa que són els 

següents:  

 

“a) No tenir afany de lucre. 

b) Assumir directament i totalment els riscs garantits a llurs associats, sens perjudici de les 

operacions de reassegurança o coassegurança que duguin a terme en qualsevol forma, d'acord 

amb la normativa que en cada cas els sigui aplicable. 

c) Dotar llurs fons amb les quotes dels associats, les aportacions de persones o entitats 

protectores, els rendiments de les inversions i qualsevol altre recurs legítim. 

d) Reconèixer la igualtat de drets i d'obligacions de tots els socis mutualistes, sens perjudici 

que les aportacions i les prestacions tinguin la relació que els estatuts estableixin segons les 

circumstàncies que concorrin en cadascun dels mutualistes. 

e) Conferir als socis la condició d'assegurats o de subscriptors de l'assegurança o ambdues 

condicions. 

f) No imposar altres límits per a l'ingrés a la mutualitat que els fixats per raons legalment 

justificades en els estatuts.  

g) Fixar que el règim de derrama passiva derivada de la responsabilitat dels socis pels deutes 

socials de la mutualitat no pugui superar la tercera part de la suma de les quotes satisfetes en 

els darrers tres exercicis, independentment de la quota de l'exercici corrent.  

h) Determinar que l'estructura, la composició i l'elecció dels òrgans de govern siguin 

representatives del col·lectiu social.” 

De conformitat amb l’anterior, i atenent a la importància de l’activitat 

desenvolupada per les mutualitats de previsió social (l’assegurament i protecció  

sense ànim de lucre dels seus socis o de les persones designades pels 

mateixos com a beneficiaris de les prestacions de les que siguin creditors), 
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aquestes entitats resten sotmeses a un estricte règim econòmic-financer 

regulat, amb caràcter bàsic, en els articles 66 i 67 del RDL 6/2004, de 29 

d’octubre, i que també es troben regulats amb caràcter específic en els articles  

20 a 27 del Reial Decret 1430/2002, de 27 de desembre.  

 

La Llei catalana 10/2003, de 13 de juny, adopta l’esmentat règim econòmic-

financer de les mutualitats a casa nostra i, d’aquesta manera, a  l’art. 33 de la 

citada norma s’estableix:  

1. Les mutualitats de previsió social han de calcular i comptabilitzar les provisions tècniques 

que tinguin obligació de constituir, les quals han d'ésser invertides en els actius i amb els límits 

establerts per la normativa vigent, d'acord amb els principis de congruència, seguretat, liquiditat 

i rendibilitat. 

2. Les mutualitats de previsió social han de disposar sempre, com a marge de solvència, d'un 

patrimoni no compromès, un cop deduïts els elements immaterials. La tercera part de la seva 

quantia mínima ha de constituir el fons de garantia. El desplegament reglamentari que es dugui 

a terme en aquesta matèria, en el marc de la normativa bàsica, ha d'incloure la regulació dels 

finançaments subordinats, entre els quals, les quotes participatives. Als efectes d'aquesta Llei 

cal entendre per quotes participatives les aportacions dineràries sense drets polítics, la 

retribució de les quals resta supeditada a l'obtenció de resultats positius. S'han d'establir per 

reglament les limitacions a la subscripció de les dites quotes per una mateixa empresa o per un 

grup d'empreses per tal d'evitar el control indirecte de l'entitat. 

3. En la reglamentació de les quotes participatives s'ha de regular un dret preferent 

d'adquisició, en el termini que s'estableixi, d'una tercera part de les quotes pels mutualistes de 

l'entitat i d'una altra tercera part per les administracions públiques catalanes. La part de quotes 

participatives reservades als mutualistes i a les administracions que aquests no hagin subscrit 

en el termini corresponent pot ésser subscrita pels inversors privats. 

4. En la reglamentació de les quotes participatives cap persona, natural o jurídica, o grup 

econòmic pot posseir, directament o indirectament, quotes participatives per un import superior 

al 5% de les quotes totals vigents, llevat de les administracions públiques catalanes. 

5. Les mutualitats de previsió social han de constituir un fons mutual permanent, que no ha 

d'ésser inferior al que per a cada cas estableix la normativa legal vigent.  

6. Les mutualitats que operen a quota variable han de constituir amb llur patrimoni un fons de 

maniobra, que els ha de permetre de pagar els sinistres i les despeses sense haver d'esperar 

el cobrament de les derrames. 
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{…}” 

Aquestes previsions integren les que s’han vingut coneixent com a provisions 

tècniques, marge de solvència, fons de garantia i fons de maniobra, i han estat 

reglamentàriament desenvolupades a través de l’art. 16 del Decret 279/2003, 

de 4 de novembre, en el que es disposa:  

“1. Les mutualitats de previsió social han de disposar sempre, com a marge de solvència, d'un 

patrimoni no compromès, un cop deduïts els elements immaterials. La tercera part de la seva 

quantia ha de constituir el fons de garantia. 

2. El sistema de càlcul del marge de solvència i del fons de garantia seran els que preveu la 

normativa vigent, sens perjudici de les excepcions que puguin establir-se a l'empar del que 

preveu la disposició addicional tercera de la Llei.  

3. Entre els actius aptes per computar-se dins el patrimoni propi no compromès hi figuraran els 

finançaments subordinats i, dins d'aquests, les quotes participatives, fins els límits i amb les 

condicions establertes a la citada normativa. 

4. En les noves emissions de quotes participatives els mutualistes de l'entitat tindran un dret 

preferent de subscripció fins a una tercera part del total de l'emissió i les administracions 

públiques catalanes fins a una altra tercera part. El termini per l'exercici de l'esmentat dret 

preferent de subscripció serà fixat per l'acord d'emissió i no podrà ser inferior a un mes des de 

la seva inscripció al Registre de mutualitats de previsió social de Catalunya. ” 

En quant al contingut de l’activitat protectora de les mutualitats respecte als 

mutualistes, al primer paràgraf de l’art. 65 del RDL 6/2004, de 29 d’octubre, 

s’estableix:  

 

“En la previsión de riesgos sobre las personas, las contingencias que pueden cubrir son las de 

muerte, viudedad, orfandad, jubilación, y dependencia y garantizarán prestaciones económicas 

en forma de capital o renta. Asimismo, podrán otorgar prestaciones por razón de matrimonio, 

maternidad, hijos y defunción. Y podrán realizar operaciones de seguro de accidentes e 

invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica y asistencia, así como prestar ayudas 

familiares para subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos que impidan 

temporalmente el ejercicio de la profesión.” 

 

Finalment, la Llei 10/2003, de 23 de juny, a l’hora de fixar les prestacions de les 

mútues, en el seu art. 22.1, disposa el següent:  
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 “Les mutualitats de previsió social poden actuar en qualsevol dels àmbits asseguradors que els 

estatuts estableixen, sense cap altra limitació que les que les normes generals d'assegurances 

estableixen.” 

 

En definitiva, les mutualitats (com a entitats de previsió social) reuneixen les 

següents característiques:  

 

- Es tracta d’entitats que, sense ànim de lucre, exerceixen l‘activitat 

asseguradora amb caràcter voluntari, complementari i, en el seu cas,  

alternatiu al de la Seguretat Social (RETA), assumint directa i totalment 

els riscos garantits als seus associats.  

 

- Es tracta d’entitats que han de disposar sempre d’un patrimoni no 

compromès, en concepte de marge de solvència que, com a mínim, ha 

de constituir una tercera part del fons de garantia (un cop deduïts els 

elements immaterials).  

 

- Es tracta d’entitats que poden actuar en qualsevol dels àmbits 

asseguradors que s’estableixin en els seus Estatuts, sense cap altre 

limitació que la que sigui establerta per la normativa general en matèria 

d’assegurances.  

 

- Es tracta d’entitats que, a Catalunya, amb caràcter previ a l’inici de 

l’activitat, han de ser preceptivament inscrites en el Registre d’Entitats de 

Previsió Social de la Generalitat i, per tant, han de gaudir de personalitat 

jurídica i capacitat d’obrar pròpies. 

 

II. L’adscripció a les mutualitats de previsió social es configura com un règim 

voluntari, complementari i, en el seu cas, alternatiu al règim Especial dels 

Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA). Per aquesta raó, en 

aplicació del que disposa la Disposició Addicional 15ª de la Llei 30/1995, de 8 

de novembre, els col·legis professionals, a través dels seus estatuts, no poden 

imposar al seus col·legiats l’obligació de pertànyer a la mutualitat que tinguin 

establerta, donat que el règim d’adscripció a la mateixa ha de ser voluntari. 
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No obstant, els professionals que no estiguin adscrits a cap mutualitat de 

previsió social hauran d’estar donats d’alta al RETA, atès que l’art. 7.1 b de la 

LGSS estableix que estaran inclosos al sistema de la Seguretat Social, a 

efectes de les prestacions de modalidad contributiva “cualquiera que sea su 

sexo, estado civil y profesión los españoles que residan en España y los 

extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España que desarrollen 

su actividad principal como trabajadores por cuenta propia o autónomos ya 

sean o no titulares de empresas individuales o familiares siempre y cuando 

sean mayores de 18 años  y cumplan con los requisitos reglamentariamente 

establecidos.” 

 

Aquesta obligació també es preveu a l’art. 3 a) del Decret 2530/1970, de 20 

d’agost, quan estableix que estaran obligatòriament inclosos al RETA els 

espanyols majors de 18 anys, qualsevol que sigui el seu sexe i estat civil que 

resideixin i exerceixin normalment la seva activitat al territori nacional com a 

treballadors autònoms o per compte propi, siguin o no titulars de empreses 

individuals o familiars.  

 

Finalment, s’ha de dir que, segons el que s’estableix a l’art. 27.1 del Decret 

2530/1970, de 20 d’agost, els professionals que estiguin donats d’alta al RETA 

comptaran amb el següent règim de protecció:  

 

“a) Prestaciones por invalidez en los grados de incapacidad permanente total para la profesión 

habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez. 

b) Prestación económica por vejez. 

c) Prestaciones económicas por muerte y supervivencia. 

d) Prestaciones económicas de protección a la familia. 

e) Ayuda económica con ocasión de intervención quirúrgica. 

f) Asistencia sanitaria a pensionistas. 

g) Beneficio de asistencia social. 

h) Servicios sociales en atención a contingencias y situaciones especiales” 
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SEGON.- FALTA D’ADEQUACIÓ A LA LEGALITAT VIGENT DE 

L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA PER L’ICPB A TRAVÉS DE LA  SECCIÓ 

DE PREVISIÓ.   

 

Un cop exposat el vigent règim jurídic de les mutualitats de previsió social, en 

relació al règim especial del RETA, resulta necessari contrastar aquest marc 

jurídic amb el de l’anomenada Secció de Previsió, donat que és l’instrument a 

través del qual l’ICPB porta a terme la seva activitat prestacional i de previsió. 

Així doncs, de la regulació corporativa (estatuts i Reglament de previsió)  de 

l’esmentada secció, es pot deduir que la mateixa presenta les següents notes 

característiques:  

 

I. La seva naturalesa jurídica , segons el que ja disposava l’art. 101 dels 

Estatuts col·legials de 1984 (any a partir del qual va ser constituïda amb 

caràcter permanent), és la d’una comissió delegada de la Junta de Govern  

integrada pel Degà (President), el Secretari, el Tresorer i dos membres de la 

corporació escollits cada quatre anys per l’Assemblea General. 

 

Tal i com es reconeix a l’art. 100 dels Estatuts de 1984 i a l’art. 1 del Reglament 

de Previsió, aquesta secció va ser constituïda inicialment per l’ICPB, en exercici 

de les funcions que li atribueix l’art. 5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, amb 

la finalitat de proporcionar auxili als seus col·legiats en els casos de part, 

invalidesa, jubilació i defunció, anant-se ampliant progressivament aquests 

auxilis, fins arribar a l’actualitat.  

 

Sens perjudici del que s’ha dit amb anterioritat, també cal tenir present que, al 

exercir les seves funcions per delegació de la Junta de Govern, els seus actes 

resulten directament imputables a aquesta última, tal i com es preveu per l’art. 

13.4 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú i, com reconeix 

majoritàriament la Doctrina (per tots, Entrena Cuesta, R.  “Curso de Derecho 

Administrativo” Vol I/2. Ed. Técnos, Madrid 1995, pàg. 74), pot ésser dissolta 

per acord del propi òrgan delegant; això és, per part de la Junta de Govern de 

l’ICPB.  
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II.- L’activitat de la Secció de Previsió  es concreta en l’abonament dels auxilis 

o prestacions en la forma i amb els requisits regulats al Reglament de Previsió  

aprovat a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 21 de desembre de 

1982, que va ser successivament modificat per les Assembles Generals de 

gener de 1983, gener de 1984, octubre de1984, novembre de 1985, maig de 

1987, juliol de 1995, març de 2000 i, finalment, desembre de 2010.   

 

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, en l’actualitat, les prestacions 

assistencials són les següents: Assistència mèdico-quirúrgica  (articles 21 i 

22),  invalidesa  (articles 26 a 28), jubilació  (articles 29 i 30), defunció (articles 

31 i 32), despeses de sepeli  (article 35), orfandat  (article 36) i maternitat  

(article 36 bis). No obstant, cal puntualitzar que, de totes aquestes prestacions, 

han estat externalitzades l’assistència mèdico-quirúrgica (contractada amb 

Assistència Sanitària Col·legial) i la defunció (contractada amb Generali 

España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros). Els altres auxilis són 

prestats de manera directa per l’ICPB a través de la Secció de Previsió.  

 

III.-  A nivell econòmic,  cal parlar de la Secció de Previsió des d’una doble 

perspectiva,que es concreta de la següent manera:   

 

a) Finançament i recursos  

 

La Secció de Previsió, un cop suprimides les pòlisses abonades pels 

col·legiats, s’ha nodrit tradicionalment a través de les quotes dels col·legiats 

(fins a l’any 1999, segons fonts del propi ICPB, s’exigia el “consum” d’un mínim 

de 75.000 pessetes d’“aceptos”). No obstant, el sistema de finançament va ser 

modificat per l’Assemblea General celebrada el 15 de març de 2000,  en la 

que es va acordar la supressió de qualsevol “consum mínim” per tal de poder 

pertànyer a l’esmentada Secció. A partir d’aleshores, i fins a l’entrada en vigor 

de la Llei òmnibus, els ingressos de la Secció de Previsió provenien de  les 

quotes fixes abonades pels procuradors, destinades a cobrir la totalitat de 

les despeses col·legials, amb un import de 60 euros  mensuals més 36 

euros addicionals per cada partit judicial en el qu e exercissin la professió.   
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Més recentment, amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei òmnibus, a 

l’Assemblea General celebrada el 20 de desembre de 2010 es va acordar 

establir una quota mensual de 180 euros per als col ·legiats pertanyents a 

la Secció de Previsió i de 94 euros per tots aquell s no pertanyents a la 

mateixa . D’aquesta manera, es substituïa el sistema de finançament de 

l’esmentada secció vigent fins a aquell moment (60 euros de quota mensual 

fixa més 36 euros addicionals per cada partit judicial en el que s’exercís la 

professió) i es diferenciava, per primer cop, entre els pagaments realitzats pels 

col·legiats membres de la Secció de Previsió i els realitzats pels que no 

pertanyien a la mateixa. No obstant, és molt important aclarir que la 

diferència de 86 euros abonada pels membres de la s ecció no tenia la 

consideració de prima ni s’abonava per cobrir els a uxilis o prestacions de 

la Secció de Previsió, sinó que es destinava exclus ivament a cobrir les 

despeses de  l’assistència mèdico-quirúrgica.  

 
 
Davant d’això, resulta evident que la Secció de Previsió és un òrgan col·legial 

sense personalitat jurídica pròpia, integrant-se tant els seus ingressos com les 

despeses (derivades de l’abonament de les prestacions) en el pressupost de 

l’ICPB anualment aprovat per l’Assemblea General de la Corporació. D’aquesta 

manera, segons les dades que han estat proporcionades per a l’elaboració del 

present informe, el col·legi, durant l’any 2010, va comptabilitzar com a 

despeses generals de la corporació  (capítol IV del pressupost de l’ICPB)  les 

prestacions abonades als col·legiats adscrits a la Secció de Previsió amb els 

següents imports:  

 

- Subsidi Jubilació:    41.469, 00 €  

- Subsidi viudetat:     24.610, 95 € 

- Subsidi maternitat:     1.262, 10 €  

- Subsidi sepeli:            1.262, 10 € 

- Subsidi orfandat:       4.327, 10 € 

- Assistència Sanitària:        503.718,90 € 
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b) Naturalesa jurídica dels auxilis o prestacions a bonats per la Secció de 

Previsió.  

 

De conformitat amb el que s’ha exposat a l’apartat anterior, tècnicament, els  

auxilis o prestacions abonades per la Secció de Previsió no tenen la 

consideració de contracte d’assegurança , atès que l’ICPB no percep cap 

prima o quota específica en tal concepte, a càrrec de la qual poder 

atendre el pagament de les mateixes, sinó que l’ICP B abona els auxilis o 

prestacions a través de la Secció de Previsió a càr rec dels recursos 

col·legials, entre els que s’inclouen les quotes co l·legials i la resta de 

mitjans de finançament dels pressupostos anuals de la Corporació. En 

aquest punt, cal tornar a recordar que el major import de la quota que abonen 

els col·legiats membres de la Secció de Previsió  (des de el mes de desembre 

de 2010) es correspon amb la necessitat de cobrir les despeses de l’assistència 

mèdico-quirúrgica, no de l’esmentada secció que, com s’ha dit, es nodreix dels 

recursos generals de l’ICPB.  

 

Al no tractar-se d’operacions o contractes d’assegurança, els pagaments 

portats a terme per la Secció de Previsió han de ser definits com ajuts 

corporatius reconeguts per l’Assemblea General, pre ssupostàriament 

autoritzats i finançats amb càrrec als recursos gen erals de la Corporació . 

En conseqüència, la seva continuïtat dependrà dels acords adoptats cada any 

per l’Assemblea General a l’hora d’aprovar els pressupostos generals en base 

als recursos amb els que es compti, així com de l’ordre de prioritats establert a 

l’hora de determinar la seva destinació.  

 

Així doncs, atenent a les característiques de la Secció de Previsió que s’acaben 

d’exposar, únicament es pot concloure que l’activitat prestacional portada a 

terme per l’ICBP a través de la mateixa no resulta ajustada a Dret  pels 

següents motius:  

 

1. La naturalesa jurídica de la Secció de Previsió no és jurídicament 

equiparable a la d’una societat anònima, mútua, cooperativa o  
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mutualitat de previsió social i, per tant, de conformitat amb el que 

disposa l’art. 7.1 del  RDL 6/2004, de 29 d’octubre, està mancada de la 

preceptiva autorització per a desenvolupar l’activitat de prestació social 

i previsió. La Secció de Previsió no té la necessària personalitat  

jurídica pròpia, independent de l’ICPB, que requereix la normativa 

reguladora de les mutualitats de previsió social. Com ja s’ha dit, és una 

simple comissió delegada de la Junta de Govern.  

 

2. A nivell econòmic, la Secció de Previsió no compleix amb cap dels 

requisit exigits pel vigent marc normatiu regulador de les assegurances 

privades, atès que es nodreix dels recursos generals de l’ICPB i, 

particularment, de les quotes col·legials. En conseqüència, tampoc 

gaudeix del marge de solvència legalment establert ni del fons de 

garantia i el fons de maniobra requerits per la legislació vigent.  

 

3. Els col·legis professionals, en exercici de les funcions atribuïdes per 

l’art. 5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, no poden assegurar els 

riscos que integren la previsió socia l. Aquestes corporacions no 

poden, per si soles, garantir capitals o rentes per als supòsits de 

jubilació, viudetat, maternitat, invalidesa, orfandat o mort, ja que això 

equivaldria a desenvolupar una activitat asseguradora mancant la 

preceptiva autorització administrativa.   

 

En base al que disposa el precepte ja citat de la Llei 2/1974, de 13 de 

febrer, els col·legis professionals únicament poden assegurar els 

riscos que integren la previsió social (o el comple ment de la 

mateixa) de forma indirecta,  com pot ser a través de la constitució 

d’una Mutualitat de Previsió Social amb personalitat jurídica i capacitat 

d’obrar pròpies, o bé a través la contractació a una o vàries entitats 

asseguradores especialitzades que comptin amb la preceptiva 

autorització administrativa.  
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TERCER.- PROCEDIMENT PER A LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDAC IÓ DE LA 

SECCIÓ DE PREVISIÓ DE L’ICPB.  

 

De conformitat amb el que s’ha exposat en els apartats anteriors, el que 

legalment s’hauria de fer en aquest moment és procedir a la dissolució i 

liquidació de la Secció de Previsió.  

 

En quant el procediment que s’ha de seguir per al compliment de tal finalitat, i 

en compliment del principi de transparència que deriva de l’art. 3 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, cal dir que, a priori, la Secció de Previsió, com a 

comissió  delegada de la Junta de Govern, podria ser directament dissolta per 

aquest òrgan. No obstant, atenent a la rellevància de la qüestió i amb la finalitat 

de garantir un la transparència del procediment i la participació de tots els col-

legiats, es recomana seguir un procediment bifàsic, que s’articularia de la 

següent manera:  

 

1ª Fase. Celebració d’una reunió informativa per a tots els col·legiats de l’ICPB. 

 

Aquesta reunió tindrà com a objecte informar a tots els col·legiats de la situació 

en la que es troba la Secció de previsió des d’un punt de vista jurídic, així com 

de la necessitat d’adopció de les mesures necessàries per a la seva dissolució i 

liquidació amb la major brevetat que resulti possible.  

 

2ª Fase. Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària que tingui com 

a únic punt de l’ordre del dia la dissolució i liquidació de la Secció de Previsió 

de l’ICPB.  

 

La dissolució i liquidació de la Secció de Previsió, de conformitat amb el que 

disposen els articles 17 i 18 dels vigents Estatuts, ha de ser acordada per 

l’Assemblea General Extraordinària, a tal efecte convocada per la Junta de 

Govern, en la que han de poder participar tots els col·legiats de la Corporació 

amb independència de que pertanyin, o no, a la mateixa.  
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En aquesta Assemblea General Extraordinària hauran de ser presentades, 

debatudes i votades les propostes que formuli la Junta de Govern respecte a la 

forma en la que s’haurà de dur a terme l’esmentada dissolució i liquidació. 

 

Els acords, de conformitat amb el que disposa l’art. 22 f) dels vigents Estatuts, 

hauran de ser adoptats pel vot favorable de la majoria dels procuradors 

assistents a l’Assemblea.  

 
 

QUART.- ALTERNATIVA QUE ES PROPOSA A LA SECCIÓ DE P REVISIÓ 

DE L’ICPB.  

 

L’ICPB, davant de la immediata necessitat d’adopció de les mesures adients 

per tal de posar fi a la irregular situació en la que es troba la seva Secció de 

Previsió, haurà de salvar les objeccions que, en el seu cas, puguin ser 

plantejades en els informes dels auditors respecte al passiu que es podria 

produir en el supòsit de que haguessin de ser aprovisionats els auxilis o 

prestacions a abonar als col·legiats, atès que la capacitat de generació de 

recursos de l’ICPB resulta insuficient per tal de garantir en un futur els 

pagaments derivats d’aquests compromisos.  

 

Sens perjudici del que s’ha apuntat amb anterioritat, un cop dissolta i liquidada 

la Secció de Previsió, es proposa procedir de la següent manera:  

 

I.-  Estudi i contractació amb la mutualitat o entitat asseguradora que, a judici 

de la Junta de Govern, ofereixi les millors condicions en una assegurança de 

vida temporal col·lectiva que tingui com a beneficiaris a tots els col·legiats 

d’una determinada edat, actuarialment determinada, d’acord amb els recursos 

de l’ICPB.  

 

El cost d’aquesta assegurança, que haurà de ser determinat per un actuari, 

haurà de ser sufragat per l’ICPB amb càrrec als pressupostos de cada exercici. 

No obstant, la continuïtat d’aquesta assegurança quedarà, en qualsevol cas, 

sotmesa a la voluntat de l’Assemblea General de la Corporació.  
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II.- De conformitat amb el que estableix l’art. 5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de 

febrer, substituir el sistema de pagament d’auxilis o prestacions a través de la 

Secció de Previsió per un conjunt de prestacions complementàries per a tots 

aquells col·legiats que, en l’actualitat, les estiguin percebent, així com per a 

aquells procuradors que poguessin sol·licitar-les al complir amb la totalitat dels 

requisits normativament establerts. A tal efecte, tal i com s’ha vingut fent, 

s’haurà d’incloure en el pressupost general de la corporació, anualment aprovat 

per l’Assemblea General, una dotació suficient per fer front al pagament 

d’aquestes prestacions encara que sempre tenint en compte l’aprovisionament 

de les reserves legals que hauran de ser capitalitzades en la forma en que 

actuarialment es determini. Tot això, sens perjudici del seu traspàs a un 

companyia asseguradora mitjançant el pagament d’una prima única o una 

prima diferida a 3 anys.  

 

III.- Suprimir els auxilis o prestacions abonats a través de la Secció de Previsió 

per a tots aquells col·legiats exercents adscrits a la mateixa que, en  data 31 de 

desembre de 2010, no compleixin amb els requisits necessaris per poder-les 

sol·licitar. Al respecte, es procedirà a abonar a tots aquests col·legiats la part 

proporcional que els hi correspongui del fons social existent a la tresoreria del 

col·legi destinat a l’abonament dels auxilis o prestacions suprimits, encara que 

vetllant en tot moment perquè no es produeixi una descapitalització del col·legi 

que impedeixi el seu normal funcionament atenent a les contingències laborals 

del col·legi, les possibles sancions etc. 

 

Sobre aquesta qüestió, cal tenir present que serà necessari encarregar un 

estudi actuarial als efectes de determinar la quantitat de la part proporcional del 

fons social existent a la tresoreria del col·legi que li correspondria a cada 

col·legiat/da obtinguda en aplicació dels coeficients calculats en funció dels 

anys de col·legiació, l’edat del col·legiat/da afectat i el seu sexe. 

 

Un cop determinat, es notificarà personalment a cada col·legiat/da l’ import que 

li pertocarà percebre en aplicació dels corresponents coeficients i, al mateix 

temps, serà transferit per la corporació al pla de pensions o al pla de jubilació 
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designat per la mateixa, sens perjudici que amb posterioritat pugui ser 

traspassat a un altre designat pel propi col·legiat, i sense que l’import abonat 

pugui ser destinat a cap altra finalitat. No obstant, si que resultarà possible el 

fraccionament del pagament a efectes d’estalvi fiscal pel col·legiat/da. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

Primera.- L’activitat asseguradora dels riscos que integren la previsió social, 

segons disposa la normativa reguladora de les assegurances privades,  

únicament pot ser portada a terme per entitats privades que adoptin la forma de 

societat anònima, mútua, cooperativa i mutualitat de previsió social.  

 

Segona.- Els col·legis professionals , de conformitat amb el que disposa l’art. 

5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i atenent al que estableix el vigent marc 

normatiu en matèria asseguradora, únicament poden assegurar els riscos 

que integren la previsió social de forma indirecta , és a dir, a través de la 

constitució d’una Mutualitat de Previsió social amb personalitat jurídica i 

capacitat d’obrar pròpies o bé mitjançant la contractació de la cobertura 

d’aquests riscos amb entitats asseguradores que comptin amb la preceptiva 

autorització.  

 

Tercera.- L’ICPB ha dut a terme l’activitat prestacional a través de la Secció de 

Previsió, que es regula en base al que disposen els articles 100 i 101 dels 

Estatuts Col·legials de 1984 i el Reglament de Previsió aprovat per l’Assemblea 

General Extraordinària, de 21 de desembre de 1982 (als vigents Estatuts de 

l’ICPB de l´ any 2005  només es fa menció a la Secció de Previsió al seu article 

97 e) per referir-se a les despeses de la corporació), i que presenta els 

següents trets característics:  

 

a) Es tracta d’una Comissió Delegada de la Junta de Govern,  mancada de 

personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies, que es constitueix per primer 

cop amb caràcter permanent a l’any 1984 (segons manifesta l’art. 101 dels 
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Estatuts col·legials publicats aquests mateix any) amb la finalitat de 

proporcionar auxili als seus col·legiats, en els casos de part, invalidesa, 

jubilació i defunció anant-se ampliant progressivament aquests auxilis, fins 

arribar a la actualitat.  

 

b) La seva activitat  es concreta en l’abonament dels auxilis o prestacions en la 

forma i amb els requisits regulats a l’ esmentat  Reglament de Previsió i que, en 

l’actualitat, un cop que ha estat externalitzada l’assistència medicoquirúrgica 

(contractada amb Assistència Sanitària Col·legial) i la defunció (contractada 

amb contractada amb Generali España, Sociedad Anonima de Seguros y 

Reaseguros), són els següents: invalidesa  (articles 26 a 28), Jubilació  

(articles 29 a 30), despeses de sepeli  (article 35), orfandat  (article 36) i 

maternitat  (article 36 bis).   

 

c) A nivell econòmic , si bé es cert que, en un principi, els recursos de la Secció 

de Previsió provenien de les pòlisses abonades pels col·legiats (amb un import 

que a dia d’avui resulta materialment impossible de determinar), un cop 

aquestes van ser suprimides, la Secció de Previsió s’ha finançat i ha 

obtingut els seus recursos a través de les quotes c ol·legials .  Al respecte, 

cal tenir present que, a partir de l’Assemblea General celebrada el 20 de 

desembre de 2010, es va diferenciar, per primer cop, entre la quota abonada 

pels col·legiats membres de la secció (180 euros)  i l’abonada per tots aquells 

no pertanyents a la mateixa (94 euros), destinant- se la diferència dels 86 euros 

abonada pels primers únicament a cobrir els costos de l’assistència medico- 

quirúrgica (no per cobrir el pagament dels auxilis o prestacions de la Secció de 

Previsió). En definitiva, els ingressos i les despeses de la Secció de Previsió 

s’integren  en el pressupost general de l’ICPB.  

 

Quarta.- L’activitat prestacional portada a terme per l’ICBP a través de la 

mateixa no resulta ajustada a Dret  pels següents motius:  

 

1. La naturalesa jurídica  de la Secció de Previsió no és jurídicament 

equiparable a la d’una societat anònima, mútua, cooperativa o  

mutualitat de previsió social i, per tant, de conformitat amb el que 
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disposa l’art. 7.1 del RDL 6/2004, de 29 d’octubre, està mancada de la 

preceptiva autorització per desenvolupar l’activitat de prestació social i 

previsió. La Secció de Previsió no té la necessària personalitat  jurídica 

pròpia, independent de lCPB, que requereix la normativa reguladora de 

les mutualitats de previsió social. Com ja s’ha dit, és una simple comissió 

delegada de la Junta de Govern.  

 

2. A nivell econòmic,  la Secció de Previsió no compleix amb cap dels 

requisit exigits pel vigent marc normatiu regulador de les assegurances 

privades, atès que es nodreix dels recursos generals de l’ICPB i, 

particularment, de les quotes col·legials. En conseqüència, tampoc 

gaudeix del marge de solvència legalment establert ni del fons de 

garantia i el fons de maniobra requerits per la legislació vigent.  

 

3. Els col·legis professionals, en exercici de les funcions atribuïdes per l’art. 

5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, no poden assegurar els riscos 

que integren la previsió social . Aquestes corporacions no poden, per 

si soles, garantir capitals o rentes per als supòsits de jubilació, viudetat, 

maternitat, invalidesa, orfandat o mort, ja que això equivaldria a 

desenvolupar una activitat asseguradora mancant la preceptiva 

autorització administrativa.   

 

 

Cinquena. - Els auxilis o prestacions abonades als col·legiats a través de la 

Secció de Previsió no poden tenir la consideració de contracte 

d’assegurança , atès que l’ICPB no percep cap prima o quota específica en tal 

concepte, a càrrec de la qual poder atendre el pagament de les mateixes, sinó 

que l’ICPB abona els auxilis o prestacions a càrrec als recursos col·legials,  

entre els que s’inclouen les quotes col·legials i la resta de mitjans de 

finançament dels pressupostos anuals de la Corporació.  

 

Sisena.-  Els auxilis o prestacions abonades per la Secció de Previsió han de 

ser considerats ajuts corporatius reconeguts per l’Assemblea General, 

pressupostàriament autoritzats i finançats amb càrrec als recursos generals de 
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la Corporació. Per tant, la seva continuïtat dependrà dels acords adoptats cada 

any per l’Assemblea General a l’hora d’aprovar els pressupostos generals en 

base als recursos amb els que es compti, així com de l’ordre de prioritats 

establert a l’hora de determinar la seva destinació.  

 

Setena.-  La dissolució i liquidació de la Secció de Previsió s’hauria de portar a 

terme de manera immediata. No obstant, per tractar-se jurídicament d’una 

comissió delegada de la Junta de Govern, aquest mateix òrgan podria acordar 

la seva extinció. Malgrat això, davant de les importants conseqüències 

econòmiques que derivarien d’aquesta decisió, és desitjable seguir un 

procediment en el que puguin participar la totalitat dels col·legiats.  

 

Vuitena.-   Per tal de fer realitat el Principi de transparència consagrat per l’art. 

3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per procedir a la dissolució i liquidació 

de la Secció de previsió s’hauria de seguir un procediment bifàsic que 

s’articularia de la següent manera:  

 

1ª Fase. Celebració d’una reunió informativa per a tots els col·legiats de l’ICPB. 

 

Aquesta reunió tindrà com a objecte informar a tots els col·legiats de la situació 

en la que es troba la Secció de previsió des d’un punt de vista jurídic, així com 

de la necessitat d’adopció de les mesures necessàries per a la seva dissolució i 

liquidació, amb la major brevetat que resulti possible.  

 

2ª Fase. Convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària que tingui com 

a únic punt de l’ordre del dia la dissolució i liquidació de la Secció de Previsió 

de l’ICPB.  

 

La dissolució i liquidació de la Secció de Previsió, de conformitat amb el que 

disposen els articles 17 i 18 dels vigents Estatuts, ha de ser acordada per 

l’Assemblea General Extraordinària a tal efecte convocada per la Junta de 

Govern, i en la que han de poder participar tots els col·legiats de la Corporació, 

amb independència de que pertanyin, o no, a la mateixa.  
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En aquesta Assemblea General Extraordinària hauran de ser presentades, 

debatudes i votades les propostes que formuli la Junta de Govern respecte a la 

forma en la que s’haurà de portar a terme l’esmentada dissolució i liquidació. 

 

Els acords, de conformitat amb el que disposa l’art. 22 f) dels vigents Estatuts, 

hauran de ser adoptats pel vot favorable de la majoria dels procuradors 

assistents a l’Assemblea.  

 

Novena.- La Junta de Govern hauria de presentar a l’Assemblea General 

Extraordinària que es celebri amb objecte de la dissolució i liquidació de la 

Secció de Previsió, la següent proposta (que s’haurà de votar en bloc):  

 

I.-  Estudi i contractació amb la mutualitat o entitat asseguradora que, a judici 

de la Junta de Govern, ofereixi les millors condicions en una assegurança de 

vida temporal col·lectiva que tingui com a beneficiaris a tots els col·legiats 

d’una determinada edat, actuarialment determinada, d’acord amb els recursos 

de l’ICPB.  

 

El cost d’aquesta assegurança, que haurà de ser determinat per un actuari, 

haurà de ser sufragat per l’ICPB amb càrrec als pressupostos de cada exercici. 

No obstant, la continuïtat d’aquesta assegurança quedarà en qualsevol cas 

sotmesa a la voluntat de l’Assemblea General de la Corporació.  

 
II.-  De conformitat amb el que estableix l’art. 5 j) de la Llei 2/1974, de 13 de 

febrer, substituir el sistema de pagament d’auxilis o prestacions a través de la 

Secció de Previsió per un conjunt de prestacions complementàries per a tots 

aquells col·legiats que, en l’actualitat, les estiguin percebent, així com per a 

aquells procuradors que poguessin sol·licitar-les al complir amb la totalitat dels 

requisits normativament establerts. A tal efecte, tal i com s´ ha vingut fent, 

s’haurà d’incloure en el pressupost general de la corporació, anualment aprovat 

per l’Assemblea General, una dotació suficient per fer front al pagament 

d’aquestes prestacions, encara que sempre tenint en compte l’aprovisionament 

de les reserves legals, que hauran de ser capitalitzades en la forma que 

actuarialment es determini. Tot això sens perjudici del seu traspàs a una 
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companyia asseguradora mitjançant el pagament d’una prima única o una 

prima diferida a 3 anys.  

 

III.- Suprimir els auxilis o prestacions abonats a través de la Secció de Previsió 

per a tots aquells col·legiats exercents adscrits a la mateixa que, en  data 31 de 

desembre de 2010, no compleixin amb els requisits necessaris per poder-les 

sol·licitar. Al respecte, es procedirà a abonar a tots aquests col·legiats la part 

proporcional que els hi correspongui del fons social existent a la tresoreria del 

col·legi destinat a l’abonament dels auxilis o prestacions suprimits, encara que 

vetllant en tot moment perquè no es produeixi una descapitalització del col·legi 

que impedeixi el seu normal funcionament atenent a les contingències laborals 

del col·legi, les possibles sancions etc. 

 

Sobre aquesta qüestió cal tenir present que serà necessari encarregar un 

estudi actuarial als efectes de determinar la quantitat de la part proporcional del 

fons social que li correspondria percebre a cada col-legiat/da, obtinguda en 

aplicació dels coeficients calculats en funció dels anys de col·legiació, l’edat del 

col·legiat/da afectat i el seu sexe. 

 

Un cop determinat, es notificarà personalment a cada col·legiat/da l’import que 

li pertocarà percebre en aplicació dels corresponents coeficients i, al mateix 

temps, serà transferit per la corporació al pla de pensions o al pla de jubilació 

designat per la mateixa, sens perjudici que amb posterioritat pugui ser 

traspassat a un altre designat pel propi col·legiat, i sense que l’import abonat 

pugui ser destinat a cap altra finalitat. No obstant, si que resultarà possible el 

fraccionament del pagament a efectes d’estalvi fiscal pel col·legiat/da.  

 

 

 

Aquest és el nostre informe el qual sotmetem a la consideració de qualsevol 

altre millor fonamentat en Dret.  
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Barcelona, 23 de setembre de 2011 

 

 

 

Joan Manuel Trayter 

Catedràtic de Dret Administratiu.  

 

Iván Bayo Roque 

Advocat 
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