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6. L’apartat 2 de l’article 170 queda redactat de la 
manera següent:

«La proposta de compra s’ha de publicar en el 
”Butlletí Oficial del Registre Mercantil“ i en un diari 
de gran circulació a la província en què la societat 
tingui el domicili, s’ha de mantenir, almenys, durant 
un mes, ha d’incloure totes les mencions que siguin 
raonablement necessàries per a la informació dels 
accionistes que vulguin vendre i, si s’escau, ha d’ex-
pressar les conseqüències que derivin del fet que les 
accions ofertes no arribin al nombre que fixa 
l’acord.»

7. L’article 250 queda redactat de la manera següent:
«Article 250. Fusions simplificades.

1. Quan la societat absorbent sigui titular, de 
forma directa o indirecta, de totes les accions o par-
ticipacions socials en què es divideixi el capital de la 
societat absorbida, el projecte de fusió no ha d’in-
cloure cap referència al tipus i al procediment de 
bescanvi de les accions o participacions socials ni a 
la data a partir de la qual les noves accions donen 
dret a participar en els guanys socials, i no és neces-
sari l’augment del capital de la societat absorbent ni 
els informes d’administradors i d’experts sobre el 
projecte de fusió.

2. La mateixa regla és aplicable quan la socie-
tat absorbent estigui íntegrament participada, de 
forma directa o indirecta, per la societat absorbida, i 
quan la societat absorbent i l’absorbida estiguin 
íntegrament participades, de forma directa o indi-
recta, per una tercera.»

8. L’apartat 5 de l’article 262 queda redactat de la 
manera següent:

«5. Han de respondre solidàriament de les obli-
gacions socials posteriors a l’esdeveniment de la 
causa legal de dissolució els administradors que 
incompleixin l’obligació de convocar en el termini 
de dos mesos la junta general perquè adopti, si s’es-
cau, l’acord de dissolució, així com els administra-
dors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si 
escau, el concurs de la societat, en el termini de dos 
mesos a comptar de la data prevista per a la celebra-
ció de la junta, quan aquesta no s’hagi constituït, o 
des del dia de la junta, quan l’acord hagi estat con-
trari a la dissolució o al concurs.

En aquests casos les obligacions socials recla-
mades es presumeix que són de data posterior a 
l’esdeveniment de la causa legal de dissolució de la 
societat, llevat que els administradors acreditin que 
són de data anterior.»

Disposició final segona. Modificació de l’article 105 de 
la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsa-
bilitat limitada.

Es modifica l’apartat cinquè de l’article 105 de la Llei 
2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limi-
tada, que passa a quedar redactat així:

«5. Han de respondre solidàriament de les obli-
gacions socials posteriors a l’esdeveniment de la 
causa legal de dissolució els administradors que 
incompleixin l’obligació de convocar en el termini 
de dos mesos la junta general perquè adopti, si s’es-
cau, l’acord de dissolució, així com els administra-
dors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si 
escau, el concurs de la societat, en el termini de dos 
mesos a comptar de la data prevista per a la celebra-
ció de la junta, quan aquesta no s’hagi constituït, o 

des del dia de la junta, quan l’acord hagi estat con-
trari a la dissolució o al concurs.

En aquests casos les obligacions socials recla-
mades es presumeix que són de data posterior a 
l’esdeveniment de la causa legal de dissolució de la 
societat, llevat que els administradors acreditin que 
són de data anterior.»

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències 
que l’article 149.1.6a de la Constitució atribueix en exclu-
siva a l’Estat en matèria de legislació mercantil.

Disposició final quarta. Habilitació normativa.

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que 
siguin necessàries per a la deguda execució i compliment 
del que disposa aquesta Llei.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 14 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 18668 LLEI 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació 
del Registre de contractes d’assegurances de 
cobertura de mort. («BOE» 273, de 15-11-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Exposició de motius

Molts ciutadans espanyols tenen contractada una 
assegurança de vida en qualsevol de les seves modalitats 
(mort, invalidesa, supervivència) que cobreixen una sola 
o diverses de les contingències anteriors (assegurança 
pura o mixta), i tenen una durada variable (de vida sen-
cera o temporals). Sigui en forma d’assegurances indivi-
duals o col·lectives, aproximadament un de cada quatre 
espanyols genera estalvi i drets econòmics per a ell o per 
als seus beneficiaris, d’acord amb les clàusules de cada 
contracte d’assegurança.

Aquestes assegurances de vida són subscrites per si 
mateixos, o en ocasió de la contractació d’operacions i 
serveis de tot tipus, com per exemple assegurances de 
vehicles a tot risc, contractació de préstecs hipotecaris, 
subscripció d’assegurances d’accident i adhesió a asse-
gurances adjuntes a paquets de viatges turístics, i/o targe-
tes de crèdit.

Tanmateix, massa sovint passa que, en cas de mort 
del prenedor de l’assegurança o de l’assegurat, els seus 
possibles beneficiaris, precisament perquè desconeixen 
l’existència del contracte d’assegurança, no estan en con-
dicions de reclamar-ne el cobrament i perden uns drets 
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econòmics als quals tenen dret i que, per tant, haurien de 
poder percebre.

Amb independència que l’absència de reclamació per 
raó del desconeixement dels seus drets pels mateixos 
beneficiaris i la ràpida prescripció d’aquests drets puguin 
produir a les companyies asseguradores un benefici inde-
gut, ja que moltes pòlisses queden sense cobrar, és 
necessari posar remei a aquesta situació.

Malgrat que en l’actualitat hi ha diversa normativa 
que regula el contracte d’assegurança, ni les previsions 
de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegu-
rança, ni el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de 
les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 6/2004, de 29 d’octubre, ni la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer 
(que en el capítol 1 conté una regulació general de la pro-
tecció dels clients de serveis financers), preveuen meca-
nismes que donin una resposta adequada a aquesta qües-
tió.

D’acord amb això, el Senat va aprovar la Moció 
671/187 en què instava el Govern a «analitzar, en el ter-
mini de sis mesos, la viabilitat de la creació d’un registre 
únic de pòlisses d’assegurança de vida, amb una referèn-
cia especial a la conjugació del dret a la informació dels 
beneficiaris amb el dret a la intimitat dels prenedors, en el 
marc de la normativa sobre protecció de dades de caràc-
ter personal i de la neutralitat entre diferents instruments 
canalitzadors de l’estalvi».

Vist l’informe elaborat pel Ministeri d’Economia, rela-
tiu a la Moció esmentada, de data 22 de maig de 2003, es 
va presentar una proposició de llei per tal d’establir un 
mecanisme d’informació i transparència perquè tots els 
contractes d’assegurança de vida arribin a bon fi i es 
puguin complir totes les previsions del contracte en el cas 
de produir-se el risc que cobrien. Per totes aquestes raons, 
es crea el Registre de contractes d’assegurança amb 
cobertura de mort.

Així doncs, mitjançant aquesta Llei es crea un registre 
de caràcter públic en el qual s’han d’inscriure els contrac-
tes d’assegurança de cobertura de vida que se subscri-
guin al Regne d’Espanya. Amb la finalitat que el Registre 
sigui operatiu, s’exclouen d’aquesta obligació les assegu-
rances subscrites en l’àmbit de les relacions laborals i 
empresarials, regulades mitjançant el Reial decret 
1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Regla-
ment sobre la instrumentació dels compromisos de les 
empreses amb els treballadors i beneficiaris, en el qual ja 
es preveuen mecanismes d’informació i protecció sufi-
cients. L’obligació de comunicar les dades al Registre 
recau plenament sobre les entitats asseguradores, i cons-
titueix infracció administrativa l’incompliment de les obli-
gacions que estableix aquesta Llei.

El Registre, que actua únicament a sol·licitud de la 
persona interessada, facilita informació només de les 
dades de la persona assegurada, ja que és la mort 
d’aquesta la que genera la prestació. No és, doncs, objecte 
del Registre donar informació sobre la mort de la persona 
prenedora, això pot induir a error en cas que aquesta no 
coincideixi amb la persona assegurada, ni tampoc de les 
persones beneficiàries, atès que això envairia el dret a la 
intimitat d’aquestes persones i de la persona prenedora o 
assegurada, a més que també es podrien donar errors en 
cas que la designació de beneficiaris es fes al marge del 
contracte d’assegurança o de forma genèrica o innomi-
nada. Així doncs, el Registre es limita a comunicar la con-
dició de persona assegurada del difunt, així com a asse-
nyalar l’existència dels contractes i les entitats 
asseguradores amb què s’han subscrit els dits contractes. 
Amb aquestes mesures es facilita substancialment que 
els possibles beneficiaris puguin reclamar el cobrament 
dels seus drets, que és, en definitiva, l’objectiu que perse-
gueix aquesta Llei.

Finalment, és necessari fer menció de l’obligació que 
estableix la Llei del fet que tots els contractes en cartera 
hagin de ser comunicats en el termini d’un any des de la 
seva entrada en vigor, per poder complir de manera eficaç 
la finalitat d’aquesta Llei.

Article 1. Creació del Registre.

Es crea per aquesta Llei el Registre de contractes d’as-
segurances de cobertura de mort.

Article 2. Finalitat del Registre.

El Registre té per finalitat subministrar la informació 
necessària perquè els possibles interessats puguin conèi-
xer, tan aviat com sigui possible, si una persona morta 
tenia contractada un assegurança per al cas de mort, així 
com l’entitat asseguradora amb la qual l’havia subscrit, a 
fi de permetre als possibles beneficiaris adreçar-se a 
aquesta entitat per constatar si consten com a beneficiaris 
i, si s’escau, reclamar de l’entitat asseguradora la presta-
ció derivada del contracte.

Article 3. Naturalesa jurídica.

1. El Registre que es crea per aquesta Llei té la natu-
ralesa de registre públic, dependent del Ministeri de Jus-
tícia.

2. La gestió centralitzada es porta en el Registre 
general d’actes d’última voluntat de la Direcció General 
dels Registres i del Notariat, que té la condició de respon-
sable del fitxer, als efectes que preveu la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i davant la qual es poden exercitar els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que pre-
veu la dita Llei.

3. La informació que conté el Registre gaudeix de 
presumpció de veracitat a efectes informatius, llevat que 
hi hagi una prova en contra.

La presumpció de veracitat s’ha d’entendre referida a 
l’existència del contracte, sense que, en cap cas, pressu-
posi l’existència de cobertura o del dret al cobrament de 
la prestació, per a la qual cosa cal atenir-se al que estipuli 
el contracte en qüestió.

Article 4. Àmbit d’aplicació.

1. Els contractes d’assegurança les dades dels quals 
han de figurar en el Registre són els relatius a les assegu-
rances de vida amb cobertura de mort i a les asseguran-
ces d’accidents en què es cobreixi la contingència de la 
mort de l’assegurat, ja es tracti de pòlisses individuals o 
col·lectives.

2. Queden exclosos de l’àmbit del Registre:
a) Les assegurances que instrumenten compromi-

sos per pensions de les empreses amb els treballadors i 
beneficiaris que regula el Reial decret 1588/1999, de 15 
d’octubre.

b) Les assegurances en què, en cas de mort de l’as-
segurat, coincideixin el prenedor i el beneficiari.

c) Els contractes subscrits per mutualitats de previ-
sió social que actuïn com a instrument de previsió social 
empresarial, mutualitats de professionals col·legiats i 
mutualitats l’objecte exclusiu de les quals sigui atorgar 
prestacions o subsidis de docència o educació.

3.  S’han de fixar per reglament les condicions sota 
les quals s’han d’incloure en el Registre les assegurances 
en què el beneficiari sigui una persona jurídica i les asse-
gurances en què no és possible identificar els assegurats 
fins que es produeix la mort.
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Article 5. Obligació d’inscripció i contingut del Registre.

1. Les entitats asseguradores que formalitzin o hagin 
formalitzat contractes d’assegurances als quals sigui apli-
cable aquesta Llei, i sempre que aquests estiguin vigents, 
tenen el deure de comunicar al Registre general d’actes 
d’última voluntat, amb la periodicitat i mitjançant el pro-
cediment que es determinin per reglament, les dades que 
s’especifiquen a l’apartat següent. Aquestes dades poden 
ser objecte de tractament automatitzat.

Així mateix, les entitats asseguradores han de comu-
nicar al Registre general d’actes d’última voluntat, en els 
termes, amb el contingut, en la forma i en els terminis que 
s’estableixin per reglament, que la prestació derivada 
d’un determinat contracte que figura en el Registre ha 
estat satisfeta.

Aquestes obligacions són aplicables tant a les entitats 
asseguradores espanyoles com a les domiciliades en un 
país pertanyent a l’Espai Econòmic Europeu que exercei-
xin la seva activitat a Espanya en règim de dret d’establi-
ment o en règim de lliure prestació de serveis.

En cas d’existència de coassegurança, les obligacions 
a què es refereixen els paràgrafs precedents recauen 
sobre l’entitat que, actuant com a obridora, ostenti la 
representació de totes les asseguradores.

2. El Registre conté les dades següents:
a) Dades identificatives de la persona assegurada:
1a Nom i cognoms.
2a Número del document nacional d’identitat, 

número d’identificació fiscal o número del document 
acreditatiu d’identitat que en cada cas correspongui.

b) Dades identificatives de l’entitat asseguradora:
1a Denominació social.
2a Domicili.
3a Clau administrativa amb la qual figura inscrita en 

el Registre administratiu d’entitats asseguradores i reas-
seguradores que preveuen el text refós de la Llei d’orde-
nació i supervisió de les assegurances privades, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, i la seva 
normativa reglamentària de desplegament.

4a Codi d’identificació fiscal.

c) Dades identificatives del contracte d’assegu-
rança:

1a Número de contracte o referència al Reglament 
de prestacions de la mutualitat de previsió social, si s’es-
cau.

2a Tipus de cobertura.

Article 6. Dret d’accés.

1. Pot tenir accés al Registre qualsevol persona inte-
ressada a obtenir informació quant a si una persona 
morta tenia contractada una assegurança per a cas de 
mort i de l’entitat asseguradora amb la qual estigui subs-
crita.

2. L’accés al Registre només es pot efectuar una 
vegada mort l’assegurat, amb l’acreditació prèvia 
d’aquesta circumstància, i sempre que hagin transcorre-
gut quinze dies des de la data de defunció. A aquest 
efecte, s’ha de presentar el certificat de defunció corres-
ponent.

3. El termini durant el que estan disponibles les 
dades en el Registre és de cinc anys, comptats des de la 
data indicada a l’apartat anterior. Amb tot, les dades rela-
tives a contractes les prestacions dels quals hagin estat 
satisfetes per l’entitat o entitats asseguradores s’han de 
cancel·lar del Registre tan aviat com a l’òrgan encarregat 
de la seva gestió li sigui comunicada aquesta circumstàn-
cia per l’entitat asseguradora.

4.  S’han de regular per reglament els procediments 
i els mitjans que s’han de fer servir per consultar la infor-
mació del Registre.

Article 7. Emissió de certificat pel Registre i informació a 
subministrar al consultant per les entitats assegurado-
res.

1. El Registre ha d’emetre, en el termini que es deter-
mini per reglament, un certificat en què consti en quins 
contractes vigents figurava com a assegurada la persona 
morta i amb quina entitat asseguradora. En cas que la 
persona morta no figuri com a assegurada en cap con-
tracte dels que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei, s’ha de fer constar aquest aspecte en el certificat que 
s’emeti.

El certificat del Registre s’ha d’emetre en la llengua 
utilitzada pel peticionari en la corresponent sol·licitud 
d’informació de dades, ja sigui en castellà o en qualsevol 
de les llengües que tenen caràcter d’oficial en alguna 
comunitat autònoma.

2. Obtingut el certificat, el consultant pot obtenir de 
les entitats asseguradores informació relativa a si es dóna 
en ell la condició de beneficiari. En cas que el consultant 
no sigui beneficiari, l’entitat asseguradora s’ha de limitar 
a fer-li constar aquesta circumstància, sense facilitar-li cap 
altra informació.

Article 8. Règim d’infraccions i sancions.

Les obligacions de les entitats asseguradores compre-
ses en aquesta Llei tenen la consideració de normes d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades. El seu 
incompliment constitueix infracció administrativa, 
d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei d’orde-
nació i supervisió de les assegurances privades, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

Article 9. Remissió d’informació a la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions.

1. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre gene-
ral d’actes d’última voluntat ha de trametre, en els termes 
i amb la periodicitat que s’estableixi per reglament, a la 
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions una 
relació de les entitats asseguradores que hagin subminis-
trat la informació a què estan obligades per aquesta Llei.

Així mateix, l’esmentat òrgan ha de comunicar a la 
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions les 
incidències significatives que es puguin produir en el 
compliment d’aquesta obligació.

2. Ateses les comunicacions de l’òrgan encarregat 
de la gestió del Registre, la Direcció General d’Asseguran-
ces i Fons de Pensions pot formular requeriments a les 
entitats asseguradores o exigir, si s’escau, la realització 
d’auditories informàtiques o l’aplicació d’altres mesures 
correctores per garantir la veracitat de la informació que 
conté el Registre.

Disposició addicional primera. Protecció de dades de 
caràcter personal.

El tractament de dades de caràcter personal que derivi 
del que disposa aquesta Llei, així com la cessió d’aques-
tes dades per incloure-les en el Registre, es regeixen pel 
que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, i les seves 
disposicions de desplegament.

No és necessari el consentiment de l’assegurat per a 
la comunicació de les dades per les entitats assegurado-
res amb la finalitat d’incloure-les en el Registre ni per al 
tractament que en faci el responsable del Registre.
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Així mateix, tampoc no és necessari que la Direcció 
General dels Registres i del Notariat informi la persona 
assegurada de la inclusió de les dades en el Registre.

Disposició addicional segona. Règim pressupostari.

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
exigeixi fer despeses amb càrrec als pressupostos de l’Es-
tat entren en vigor a l’inici del pròxim exercici pressupos-
tari.

Disposició addicional tercera. Desplegament reglamen-
tari.

Es faculta el Govern a procedir al desplegament regla-
mentari d’aquesta Llei.

En particular, en el termini de sis mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, s’ha d’haver portat a terme 
el desplegament reglamentari dels preceptes que permeti 
l’efectiva posada en marxa i el funcionament del Regis-
tre.

Disposició addicional quarta. Dret supletori.

En tot el que no preveu aquesta Llei són aplicables la 
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança; 
el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 
6/2004, de 29 d’octubre, així com la resta de legislació 
general sobre protecció dels clients de serveis financers.

Disposició addicional cinquena. Obligació dels notaris.

Els notaris que siguin requerits per autoritzar actes 
d’adjudicació o partició de béns adquirits per herència 
han de sol·licitar telemàticament, pel procediment que 
s’estableixi per reglament, llevat que els interessats 
l’aportin, el certificat del Registre de contractes d’assegu-
rances de cobertura de mort, tot això dins el termini de 
disponibilitat a què es refereix l’article 6 d’aquesta Llei, i 
l’han d’incorporar a l’escriptura pública.

En el supòsit que existeixi alguna assegurança amb 
cobertura de mort, els notaris han d’advertir els interes-
sats de la transcendència jurídica d’aquest fet.

Disposició addicional sisena. Règim competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de la competència 
exclusiva de l’Estat d’acord amb l’article 149.1.8a de la 
Constitució.

Disposició addicional setena. Taxa per expedició del cer-
tificat del Registre de contractes d’assegurances de 
cobertura de mort.

1. La gestió necessària per a l’expedició dels certifi-
cats a què fa referència l’article 7 d’aquesta Llei es grava 
amb una taxa, que es regeix per aquesta Llei i per les 
altres fonts normatives que estableix per a les taxes l’arti-
cle 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics.

2. Constitueix el fet imposable l’expedició dels certi-
ficats a què fa referència l’article 7 d’aquesta Llei.

3. És subjecte passiu la persona que sol·liciti l’expe-
dició de la certificació.

4. La quota de la taxa és de 3,26 euros per certificat 
expedit. Aquesta quantitat pot ser actualitzada per ordre 
ministerial.

5. La meritació de la taxa es produeix quan es pre-
senta la sol·licitud per obtenir el certificat.

6. La forma de liquidació de la taxa s’ha d’establir 
per reglament.

Disposició transitòria primera. Contractes en cartera.

Les companyies asseguradores han de procedir a 
complir aquesta Llei respecte dels contractes vigents en el 
moment de la seva entrada en vigor, en el termini d’un 
any des de la data esmentada.

Disposició transitòria segona. Remissió de dades cor-
responents als contractes d’assegurances de vida o 
accidents vinculats a targetes de crèdit.

Les entitats asseguradores disposen del termini d’un 
any des de l’entrada en vigor de les disposicions regla-
mentàries d’aquesta Llei per efectuar la primera tramesa 
de les dades relatives als contractes d’assegurances de 
vida o d’accidents vinculats a targetes de crèdit.

Disposició final primera. Modificació del text refós de la 
Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre.

1. Es crea una nova lletra r) a l’apartat 3 de l’article 40 
del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, amb la redacció següent:

«r) L’incompliment de l’obligació de subministrar a 
l’òrgan competent la informació a què es refereix la legis-
lació reguladora del Registre de contractes d’asseguran-
ces de cobertura de mort, quan aquesta conducta tingui 
caràcter repetitiu.»

2. Es crea una nova lletra s) a l’apartat 4 de l’article 
40 del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, amb la redacció següent:

«s) L’incompliment de l’obligació de subministrar a 
l’òrgan competent la informació a què es refereix la legis-
lació reguladora del Registre de contractes d’asseguran-
ces de cobertura de mort.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis mesos de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 14 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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