
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 127  Dimarts 25 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8321 Reial decret 565/2010, de 7 de maig, pel qual es determinen els drets que, com 

a conseqüència de l’extinció del règim de previsió dels metges d’assistència 
medicofarmacèutica i d’accidents de treball, es reconeixen als beneficiaris del 
règim esmentat.

La disposició addicional divuitena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, va determinar que amb efectes del dia 1 de gener 
de l’any 2000 s’extingiria el règim de previsió dels metges d’assistència medicofarmacèutica 
i d’accidents de treball, i van quedar derogades totes les disposicions reguladores d’aquest 
règim i, en particular, l’Ordre de 7 de desembre de 1953 del Ministeri de Treball. Alhora, es 
preveia que l’Administració General de l’Estat determinaria per reglament, en el termini 
màxim de sis mesos, els drets que, d’acord amb la naturalesa del règim d’assistència 
medicofarmacèutica i d’accidents de treball, corresponguessin, si s’escau, als interessats 
com a conseqüència de l’extinció i liquidació del règim.

De conformitat amb aquesta previsió legal, des de la data esmentada, és a dir, des 
del dia 1 de gener de 2000, va quedar extingit el règim que es va constituir per l’avui 
derogada Ordre del Ministeri de Treball de 7 de desembre de 1953, per a la protecció 
social dels metges al servei d’entitats d’assistència medicofarmacèutiques i d’entitats 
asseguradores d’accidents de treball en règim de servei centralitzat.

El règim de previsió dels metges d’assistència medicofarmacèutica i d’accidents de 
treball, tal com es deduïa de la dita Ordre i de les successives resolucions dictades per a 
la seva interpretació i aplicació per la Direcció General de Previsió del mateix Departament 
ministerial, en dates de 22 de desembre de 1953 i de 10 de setembre i 9 de novembre 
de 1963, resultava d’adscripció obligatòria per als facultatius d’aquestes entitats, mentre hi 
mantinguessin una relació jurídica laboral, i a aquest efecte les entitats esmentades 
estaven obligades a afiliar els facultatius a Previsió Sanitària Nacional, constituïda, des de 
l’Ordre de 16 d’octubre de 1944, com a mutualitat a l’empara de la Llei de 6 de desembre 
de 1941 i el seu Reglament de 26 de maig de 1943, i a la qual va ser encarregada 
l’administració i el govern d’aquest règim, tasca que en la pràctica va continuar exercint 
fins i tot després que, en virtut del que preveia l’Ordre d’1 de febrer de 1995, s’aprovés la 
transformació de Previsió Sanitària Nacional com a mutualitat de previsió social en Mútua 
d’Assegurances a Prima Fixa, autoritzada per operar en el ram de vida i inscrita en el 
Registre especial d’entitats asseguradores.

Decretada l’extinció d’aquest règim i la derogació de totes les normes que el regulaven, 
la mateixa disposició legal, tal com ha quedat explicitat, preveu que s’han de determinar 
per reglament els drets que, d’acord amb la naturalesa d’aquest règim, corresponguin, si 
s’escau, als interessats com a conseqüència de la seva extinció i liquidació.

En aquest sentit, tal com ha anat reiterant la jurisprudència social, l’esmentat règim, pel 
que fa a la cobertura dels metges vinculats amb les seves respectives entitats per una 
relació jurídica laboral, va representar un règim amb abast no igual però sí equivalent al de 
substitutori de la Seguretat Social, integrable, per tant, en el que es podria denominar 
matèria de Seguretat Social, fet que comportaria la necessitat de prendre com a referència 
el règim jurídic que regeix l’esmentat sistema a l’efecte de complir el manament que conté 
la disposició addicional divuitena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, esmentada.

Amb aquesta finalitat, i pel que fa al col·lectiu laboral expressat, es procedeix a integrar 
en el règim general de la Seguretat Social els qui ja havien accedit a la condició de 
pensionistes en el desaparegut règim, així com, per als altres supòsits, a considerar els 
períodes acreditats en aquest com si s’haguessin cotitzat en el règim general de la 
Seguretat Social, i es delimiten els drets que en cada cas es garantiran per aquest sistema, 
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i la compensació econòmica que aquest ha de percebre com a contraprestació de les 
obligacions que assumeix a l’efecte. En la delimitació d’aquests drets es té en consideració, 
lògicament, el temps transcorregut entre la data d’extinció del règim en qüestió i l’aprovació 
d’aquesta norma, cosa que obliga a preveure les actualitzacions pertinents.

D’altra banda, Previsió Sanitària Nacional, a través del mateix règim, emparava un 
altre col·lectiu de metges vinculats per contractes no laborals, inclosos en l’esmentat 
mecanisme de protecció en funció del que preveien les ordres ministerials de 14 de 
gener de 1964, 1 de juny de 1965 i 30 de maig de 1967, derogades expressament totes 
elles per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, en el que s’ha d’entendre com a activitat de naturalesa jurídica estrictament 
asseguradora, de caràcter privat, i que difícilment, per aquesta raó, admet l’extensió del 
mateix tractament d’integració en el sistema de la Seguretat Social previst per al personal 
laboral.

En efecte, el dit règim va ser constitutiu d’una activitat asseguradora privada 
diferenciada, exercida de manera independent i amb substantivitat pròpia, de conformitat 
amb el que disposa la legislació d’ordenació de les assegurances privades, per la qual 
cosa li és aplicable la normativa reguladora de la liquidació d’entitats asseguradores que 
contenen l’actual text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, i el text refós de 
l’Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre. En aquest sentit, l’estricta necessitat de fer efectiva, de 
conformitat amb les seves previsions, la liquidació definitiva d’aquest règim, ja extint, amb 
la màxima eficàcia i celeritat, i en vista de l’àmplia experiència del Consorci de Compensació 
d’Assegurances en la pràctica de la liquidació d’entitats asseguradores, es fa summament 
aconsellable que, sense esperar un desplegament ministerial de la present norma, 
s’encomani directament a aquesta entitat pública empresarial la seva liquidació, tenint en 
compte, a més, que concorren les circumstàncies que l’article 14 del seu Estatut legal 
estableix per a això i, concretament, la referida a l’apartat 1.b) del mateix article, relativa 
a l’absència de nomenament de liquidadors en un termini de 15 dies des de la dissolució, 
que es va produir amb efectes del dia 1 de gener de 2000. La previsió és possible, d’altra 
banda, atesa l’amplitud del manament de desplegament reglamentari que conté la 
disposició addicional divuitena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i la seva connexió 
directa amb la liquidació del règim, immediatament posterior a la determinació dels drets 
objecte de la present norma.

En conseqüència amb tot això, i per donar compliment al que preveu la repetida 
disposició addicional divuitena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, es recorre al present 
Reial decret, per mitjà del qual es pretén establir i garantir els drets a què han de ser 
creditors els qui van pertànyer a l’avui inexistent règim de previsió dels metges d’assistència 
medicofarmacèutica i d’accidents de treball, com a conseqüència de la seva extinció, que 
es va portar a terme amb efectes d’1 de gener de 2000.

En virtut d’això, a proposta conjunta de la ministra d’Economia i Hisenda i del ministre 
de Treball i Immigració, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és la determinació, d’acord amb la naturalesa del règim 
de previsió d’assistència medicofarmacèutica i d’accidents de treball (d’ara endavant, 
règim AMF-AT), que va ser gestionat per Previsió Sanitària Nacional, dels drets que 
corresponen als interessats com a conseqüència de la seva extinció i liquidació, d’acord 
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amb el que estableix el paràgraf segon de la disposició addicional divuitena de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Els metges que van prestar els seus serveis en règim de dret laboral a favor de les 
entitats d’assistència medicofarmacèutica i d’accidents de treball, i que van estar inclosos 
amb caràcter obligatori en el règim AMF-AT, d’acord amb el que disposen l’Ordre de 7 de 
desembre de 1953 i les successives resolucions de la Direcció General de Previsió de 22 
de desembre de 1953 i de 10 de setembre i 9 de novembre de 1963, tenen els drets que 
s’estableixen al capítol II d’aquest Reial decret.

2. Els metges que van prestar els seus serveis per contracte de qualsevol naturalesa 
diferent de la laboral a favor de les entitats d’assistència medicofarmacèutica i d’accidents 
de treball, i que van estar inclosos en el règim AMF-AT en virtut del que preveuen les 
ordres ministerials de 14 de gener de 1964, d’1 de gener de 1965 i de 30 de maig de 1967, 
tenen els drets que s’estableixen al capítol III d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Determinació dels drets dels metges subjectes a contracte de treball

Article 3. Drets dels passius.

1. Amb efectes d’1 de gener de 2000, passen a ser pensionistes del règim general de 
la Seguretat Social els qui es trobin en els supòsits a què es refereix l’apartat 1 de l’article 2 
o, si s’escau, en siguin beneficiaris, i tinguin reconeguda amb anterioritat a la data 
esmentada una pensió a càrrec del règim AMF-AT, per raó de jubilació, incapacitat 
permanent o mort i supervivència, i que es corresponguin amb les que atorga l’acció 
protectora del dit règim.

2. L’Institut Nacional de la Seguretat Social reconeix a favor dels pensionistes als 
quals es refereix l’apartat anterior la quantia de la pensió que es tenia reconeguda el 31 de 
desembre de 1999, incrementada en els termes que resultin d’aplicar les revaloracions 
anuals que s’hagin produït entre aquesta data i el moment en què tingui lloc el reconeixement. 
A aquest efecte, Previsió Sanitària Nacional, PSN, Mútua d’Assegurances i Reassegurances 
a Prima Fixa, ha de proporcionar a l’Institut esmentat la informació necessària en el termini 
d’un mes des de l’entrada en vigor del present Reial decret.

En el supòsit que aquesta quantia superi el límit de la pensió pública establert legalment 
en cada moment, es reconeix la pensió per la quantia del límit. Així mateix, en el supòsit 
que el pensionista hagi estat percebent alguna altra pensió pública, són aplicables les 
normes corresponents sobre limitació de la compatibilitat de les pensions públiques.

3. Als efectes del càlcul de les prestacions de mort i supervivència causades a partir 
de l’1 de gener de 2000 pels pensionistes a què es refereix l’apartat 1, s’ha de prendre com 
a base reguladora l’import de la pensió reconeguda, o que, si s’escau, hauria correspost 
ser reconeguda al causant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

4. De l’import reconegut a l’interessat se n’han de deduir, si s’escau, les quantitats 
que hagin estat satisfetes per Previsió Sanitària Nacional, PSN, Mútua d’Assegurances i 
Reassegurances a Prima Fixa corresponents a períodes posteriors a l’1 de gener de 2000, 
o bé voluntàriament o bé en execució i compliment d’un pronunciament judicial ferm.

5. Els drets reconeguts en virtut del que estableix el present article queden sotmesos, 
a tots els efectes, a les normes reguladores del règim general de la Seguretat Social.

Article 4. Drets dels actius.

1. Als metges a què es refereix l’apartat 1 de l’article 2 se’ls consideren com a cotitzats 
en el règim general de la Seguretat Social, a tots els efectes, els períodes cotitzats en el 
règim AMF-AT, sempre que estiguessin en alta en aquest règim o ho haguessin estat amb 
anterioritat a la data en què es va extingir, i mentre els esmentats períodes no se superposin 
en el temps amb altres de cotitzats al règim general per raó de la mateixa activitat.
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2. Els períodes esmentats són reconeguts per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, prèvia la corresponent certificació emesa per Previsió Sanitària Nacional, en què, 
a més del temps de cotització acreditat en cada cas al règim AMF-AT, també s’han 
d’especificar les bases sobre les quals s’ha efectuat la cotització. Aquesta certificació s’ha 
de facilitar mitjançant suport informàtic amb les característiques tècniques i de format que 
determini la Tresoreria General de la Seguretat Social i s’ha d’emetre en el termini d’un 
mes des que s’efectuï la determinació.

En cas d’absència o insuficiència de la certificació, el Ministeri de Treball i Immigració 
ha de determinar altres mecanismes alternatius per a l’acreditació tant dels períodes de 
cotització com de les bases sobre les quals s’ha efectuat la cotització.

Article 5. Compensació econòmica al sistema de la Seguretat Social.

1. Previsió Sanitària Nacional, PSN, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a 
Prima Fixa està obligada a efectuar una compensació econòmica a la Seguretat Social per 
les càrregues i obligacions que aquesta assumeix en virtut del que estableix aquest 
capítol.

A aquest efecte, la compensació econòmica que correspon per les pensions que 
s’assumeixen s’ha de determinar pel cost de capital que garanteixi el seu pagament futur. 
La compensació econòmica per les obligacions assumides pel col·lectiu d’actius es 
determina aplicant els càlculs actuarials que permetin la cobertura dels períodes que es 
considerin com a cotitzats als efectes d’integració.

2. El Ministeri de Treball i Immigració, mitjançant resolució de la Direcció General 
d’Ordenació de la Seguretat Social, ha de determinar la quantia de l’aportació econòmica 
compensatòria a què es refereix el present article, així com la data en què ha de ser 
ingressada a la Tresoreria General de la Seguretat Social per Previsió Sanitària Nacional, 
PSN, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de recaptar la quantitat deguda de 
conformitat amb les normes que regulen la recaptació dels recursos del sistema de la 
Seguretat Social.

La manca de pagament en la data, lloc i forma establerts de la quantitat deguda dóna 
lloc a la meritació dels corresponents recàrrecs o interessos vigents en cada moment en 
l’ordenament regulador del sistema de la Seguretat Social.

CAPÍTOL III

Determinació dels drets dels metges no subjectes a contracte de treball

Article 6. Drets dels passius.

Els drets econòmics dels metges a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2 que, abans 
de l’1 de gener de 2000, tenien reconeguda una pensió a càrrec del règim AMF-AT, així 
com dels beneficiaris de les pensions causades en aquest règim per aquests metges, se 
satisfan mitjançant una prestació única quantificada per la suma algebraica de:

a) les rendes periòdiques mensuals vençudes des de la data en què, per a cada un 
dels afectats, van concórrer els requisits per a la meritació de la pensió, i no satisfetes, fins 
al dia 31 de desembre de 1999, data d’extinció del règim, inclusivament, i,

b) un import igual a la suma algebraica de les rendes que, si no s’hagués extingit el 
règim, haurien vençut des de l’1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2002.

D’aquest import se n’ha de deduir la totalitat de les prestacions que els hagin estat 
satisfetes per Previsió Sanitària Nacional, o bé voluntàriament o bé en execució i compliment 
d’un pronunciament judicial ferm.

Addicionalment, als pensionistes en els quals concorri aquesta condició amb 
posterioritat al dia 31 de desembre de 1994 se’ls ha d’abonar, a més, l’import de la totalitat 
de les cotitzacions efectuades al règim AMF-AT entre aquesta data i aquella en què van 
accedir a la condició de pensionistes.
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Article 7. Drets dels actius.

Els drets econòmics dels metges a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2 i que fins 
al 31 de desembre de 1999 hagin estat, com a actius, incorporats i cotitzant en el règim 
AMF-AT, consisteixen en una prestació de capital en forma de pagament únic. La prestació 
està determinada per la suma dels imports de la totalitat de les cotitzacions que l’interessat 
hagi efectuat al règim AMF-AT en el període dels cinc anys anteriors al dia 31 de desembre 
de 1999.

Article 8. Determinació i quantificació dels drets.

Correspon a Previsió Sanitària Nacional el reconeixement i la quantificació dels drets 
a què es refereixen els articles 6 i 7. No obstant això, no és necessari el reconeixement del 
dret o la determinació de l’import que correspongui en concepte de pensió quan l’un o 
l’altre, o tots dos, hagin estat prèviament reconeguts per Previsió Sanitària Nacional o 
declarats per sentència judicial que hagi esdevingut ferma.

Disposició addicional única. Liquidació del règim AMF-AT.

S’encomana al Consorci de Compensació d’Assegurances la liquidació del règim 
assegurador a què es refereix el capítol III d’aquest Reial decret. A aquest efecte, Previsió 
Sanitària Nacional, PSN, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa ha de 
proporcionar al Consorci de Compensació d’Assegurances les dades dels afectats en el 
termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria primera. Pensions causades després de l’1 de gener de 2000.

1. En relació amb els metges a què es refereix l’article 2.1, tot i el que estableix 
l’article 4, quan s’hagi reconegut en virtut de pronunciament judicial ferm el dret a una 
pensió a càrrec del règim AMF-AT i causada després de l’1 de gener de 2000, l’interessat, 
als efectes del que preveu el capítol II d’aquest Reial decret, passa a ser pensionista del 
règim general de la Seguretat Social en els termes a què es refereix l’article 3, si bé amb 
la data d’efectes econòmics que en cada cas correspongui i prenent com a referència la 
quantia de la pensió que li hagi estat reconeguda judicialment, mentre no sobrepassi el 
límit màxim establert per a les pensions públiques.

2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, l’interessat pot optar per l’aplicació 
del que estableix l’article 4, cas en què escau el reconeixement per part de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social d’una pensió de conformitat amb les normes reguladores del règim 
general de la Seguretat Social, amb efectes econòmics de la data en què es va reconèixer 
la pensió a càrrec del règim AMF-AT i amb aplicació de les revaloracions que, si s’escau, 
siguin procedents.

Disposició transitòria segona. Drets meritats anteriorment.

Els imports de les pensions a què es refereix l’article 3 meritats fins al 31 de desembre 
de 1999 en cap cas són assumits pel règim general de la Seguretat Social.

Disposició transitòria tercera. Obligacions de conservació de documentació i de 
col·laboració de Previsió Sanitària Nacional.

Previsió Sanitària Nacional, PSN, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima 
Fixa està obligada a conservar els documents que serveixin de base per al reconeixement 
dels drets a què es refereixen els capítols II i III d’aquest Reial decret, i ha de facilitar, a 
més de la documentació a què es refereixen els articles 3 i 4 i la disposició addicional 
única, totes les dades o informació que li siguin sol·licitades pels organismes o serveis dels 
ministeris d’Economia i Hisenda i de Treball i Immigració, fins que hagi transcorregut el 
termini dels cinc anys següents a l’extinció i liquidació íntegra de les seves obligacions.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.11a i 17a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat, respectivament, la competència sobre bases de 
l’ordenació de les assegurances i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

Es faculta els ministres d’Economia i Hisenda i de Treball i Immigració per dictar, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, les disposicions d’aplicació i desplegament 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici de la data d’efectes econòmics que correspongui 
en cada cas.

Madrid, 7 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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