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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
16674 Reial decret 1490/2011, de 24 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de 
mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació 
estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional.

L’Estratègia per a una economia sostenible, aprovada pel Consell de Ministres el 
novembre de 2009, articula un ambiciós i exigent programa de reformes, que inclou un 
variat elenc d’iniciatives legislatives, reglamentàries i administratives, així com la promoció 
de canvis en àmbits específics de l’economia espanyola com el laboral o el de la Comissió 
del Pacte de Toledo. Totes elles pretenen servir a un nou creixement equilibrat, durador i 
sostenible.

En aquest context, per tal de complir amb la finalitat d’aconseguir un major 
desenvolupament i transparència en la mediació d’assegurances i reassegurances, 
d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances 
privades, la disposició final dotzena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible 
ha introduït reformes importants que obliguen a realitzar les modificacions oportunes en 
les diferents normes de desplegament de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, i en particular en 
el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de 
juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació 
estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional. En concret, l’aparició de 
la figura dels auxiliars-assessors fa necessari que s’acomodin a aquesta nova figura les 
disposicions relatives a l’acreditació de la formació dels mediadors. La competència 
professional dels mediadors és fonamental per garantir un bon servei als clients. Per 
aquesta raó s’estableixen unes necessitats específiques de formació en el cas dels 
auxiliars-assessors que tal com estableix l’article 8 de la Llei 26/2006 presten serveis de 
captació a la clientela, assistència en la gestió, execució i formalització dels contractes 
d’assegurança o en cas de sinistre.

D’altra banda, s’incorporen dos nous paràgrafs a l’article 12 del Reial decret 764/2010, 
d’11 de juny, per aclarir i determinar els requisits de formació de les persones que 
imparteixen els cursos de formació de mediadors, que són objecte de desenvolupament 
per part de la Resolució de 18 de febrer de 2011, de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, per la qual s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes 
de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances 
privades.

La disposició final segona de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, atribueix al Govern, a 
proposta del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’audiència prèvia de la Junta Consultiva 
d’Assegurances i Fons de Pensions, la facultat de desplegar l’esmentada llei en les 
matèries que s’atribueixen expressament a la potestat reglamentària, així com en general, 
a totes les susceptibles de desplegament reglamentari en què sigui necessari per a la 
seva correcta execució.

Aquest Reial decret ha estat informat per la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons 
de Pensions.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics i 
ministra d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia del vicepresident del Govern de 
Política Territorial i ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres del dia 21 d’octubre 
de 2011,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega 
la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades 
en matèria d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència 
professional.

El Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de 
juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació 
estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional es modifica en els termes 
següents:

U. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Acreditació de coneixements necessaris.

1. Les persones físiques que realitzin l’activitat d’auxiliar-assessor o que 
accedeixin a l’exercici de l’activitat de mediació com a mediadors d’assegurances o 
corredors de reassegurances residents o domiciliats a Espanya han d’acreditar, 
com a requisit previ, coneixements necessaris mitjançant la superació de cursos de 
formació o proves d’aptitud en matèries financeres i d’assegurances privades.

El contingut i la durada dels cursos de formació i de les proves d’aptitud 
s’estableix en funció de les categories següents:

a) Grup A: S’exigeix un curs de formació o, alternativament, la superació 
d’una prova d’aptitud a les persones físiques agents d’assegurances vinculats, 
corredors d’assegurances i corredors de reassegurances; almenys, a la meitat de 
les persones que integren l’òrgan de direcció de les persones jurídiques agents 
d’assegurances vinculats, operadors de bancassegurances vinculats, corredors 
d’assegurances i corredors de reassegurances i, en tot cas, a les persones que 
exerceixin la direcció tècnica de tots ells.

b) Grup B: S’exigeix un curs de formació als auxiliars-assessors, persones 
físiques; almenys a la meitat de les persones que integren l’òrgan de direcció dels 
auxiliars-assessors que siguin persones jurídiques; als agents d’assegurances 
exclusius, persones físiques; almenys, a la meitat de les persones que integren la 
direcció de les persones jurídiques agents d’assegurances exclusius, almenys, a la 
meitat de les persones que integren l’òrgan de direcció dels operadors de 
bancassegurances exclusius i, en tot cas, als qui exerceixin la direcció tècnica de 
tots ells; als empleats dels auxiliars-assessors que prestin assistència en la gestió, 
execució i formalització dels contractes d’assegurança o en cas de sinistre, a les 
persones que integren les xarxes de distribució dels operadors de 
bancassegurances, i als empleats dels mediadors d’assegurances i corredors de 
reassegurances, sempre que se’ls atribueixin funcions d’assessorament i 
assistència als clients i participin directament en la mediació de les assegurances o 
reassegurances.

c) Grup C: S’exigeix un curs de formació als auxiliars externs dels mediadors 
d’assegurances o corredors de reassegurances, als empleats de qualsevol de les 
classes de mediadors d’assegurances o corredors de reassegurances que 
exerceixin funcions auxiliars de captació de clients o de tramitació administrativa, 
sense prestar assessorament ni assistència als clients en la gestió, execució o 
formalització dels contractes o en cas de sinistre.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 257  Dimarts 25 d'octubre de 2011  Secc. I. Pàg. 3

Dos. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Requisits previs per participar en els cursos de formació i proves 
d’aptitud.

1. Les persones físiques que desitgin participar en els cursos de formació o 
proves d’aptitud del grup A per exercir com a mediadors d’assegurances o corredors 
de reassegurances residents o domiciliats a Espanya han d’estar en possessió del 
títol de batxiller o equivalent.

2. Les persones físiques que desitgin participar en els cursos de formació del 
grup B per exercir com a auxiliars-assessors o com a mediadors d’assegurances 
residents o domiciliats a Espanya han d’estar en possessió del títol de graduat en 
educació secundària o equivalent.

3. Els posseïdors de títols procedents de sistemes educatius estrangers que 
es corresponguin amb els títols a què es refereixen els anteriors apartats 1 i 2, han 
d’acreditar-ne l’homologació d’acord amb la normativa corresponent en matèria 
d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació no 
universitària.»

Tres. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Contingut, durada i personal dels cursos de formació i proves 
d’aptitud.

1. El programa dels cursos de formació i de les proves d’aptitud s’ha d’adaptar 
al contingut que s’estableixi per resolució de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, en funció de les diferents categories enumerades a l’article 10.

2. Els cursos de formació han de tenir la durada següent:

a) Grup A: El curs de formació ha de tenir una durada mínima de 500 hores, i 
s’ha de garantir, en tot cas, uns coneixements adequats de les persones formades 
per a l’exercici de les seves funcions.

b) Grup B: El curs de formació ha de tenir una durada de 200 hores, llevat que 
en la memòria d’execució s’indiqui una durada diferent en funció del tipus o dels 
tipus d’assegurança o reassegurança que siguin objecte de mediació i de les 
característiques concretes de l’activitat de mediació que hagi de desenvolupar la 
persona formada. La durada del curs de formació pot ser inferior a la prevista, 
sempre que es justifiqui aquesta circumstància en la memòria d’execució tenint en 
consideració els criteris objectius que s’especifiquin per resolució de la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions.

c) Grup C: El curs de formació ha de tenir una durada de 50 hores, llevat que 
en la memòria d’execució s’indiqui una durada diferent en funció de les 
característiques concretes de l’activitat que hagi d’exercir la persona formada. La 
durada del curs de formació pot ser inferior a la prevista, sempre que es justifiqui 
aquesta circumstància en la memòria d’execució tenint en consideració els criteris 
objectius que s’especifiquin per resolució de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions.

3. Les persones que pretenguin exercir com a professors dels cursos de 
formació corresponents al grup A o ser membres de la comissió de valoració de les 
proves d’aptitud, han d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o bé d’un 
altre títol oficial universitari, d’acord amb l’anterior regulació d’aquesta matèria, 
relacionat amb el contingut que s’estableixi per resolució de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions. Així mateix, es presumeix que posseeixen 
suficient qualificació per a l’ensenyament i per formar part de la comissió de 
valoració, sempre que acreditin una experiència professional o docent en les 
matèries del programa o en l’exercici de l’activitat asseguradora o de mediació 
d’assegurances o de reassegurances durant, almenys, cinc anys.
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4. Les persones que pretenguin exercir com a professors dels cursos de 
formació corresponents al grup B i C han d’estar en possessió d’un títol universitari 
de grau o bé d’un altre títol oficial universitari, d’acord amb l’anterior regulació 
d’aquesta matèria, relacionat amb el contingut que s’estableixi per resolució de la 
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Així mateix, es presumeix 
que posseeixen suficient qualificació per a l’ensenyament i per formar part de la 
comissió de valoració, sempre que acreditin una experiència professional o docent 
en les matèries del programa o en l’exercici de l’activitat asseguradora o de 
mediació d’assegurances o de reassegurances durant, almenys, dos anys.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics 
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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