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DISPOSICIONS GENERALS
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Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.

Mitjançant el present Reial decret s’introdueixen modificacions puntuals en el Reglament
de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, amb la
finalitat de facilitar la liquiditat dels plans de pensions en el supòsit de desocupació de
llarga durada, i, d’altra banda, simplificar el procediment perquè els fons de pensions
puguin operar com a fons oberts canalitzant inversions d’altres fons de pensions.
Quant als requisits per fer efectius els plans de pensions en el supòsit excepcional de
desocupació, se suprimeix l’exigència del termini de 12 mesos continuats en situació legal
de desocupació, amb la finalitat que els partícips que estiguin en l’esmentada situació i
vegin minvada sensiblement la seva renda disponible, puguin accedir de manera immediata
a l’estalvi acumulat en el pla per atendre les seves necessitats econòmiques, una vegada
esgotades les prestacions per desocupació contributives o en cas de no tenir dret a les
esmentades prestacions. Es dóna un tractament similar als treballadors autònoms que
havent abandonat la seva activitat figurin com a demandants d’ocupació.
Pel que fa als fons de pensions oberts, se suprimeix el requisit d’autorització
administrativa prèvia per operar com a tals, i se substitueix per una comunicació prèvia
preceptiva la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Aquesta modificació
s’introdueix en compliment de l’Acord del Consell de Ministres de 14 d’agost de 2008, pel
qual es van aprovar mesures en desplegament del Pla de reducció de càrregues
administratives i de millora de la regulació, que comprèn un conjunt de propostes per
simplificar els procediments administratius, en el marc dels objectius per al creixement i
l’ocupació. Amb això se simplifica i s’agilita el procediment, i s’afavoreix la reducció dels
costos que aquests tràmits suposen per a les entitats i, en última instància, per als partícips.
D’altra banda, es modifica l’habilitació per dictar normes específiques sobre comunicacions
i procediments d’autorització i inscripció de modificacions dels fons de pensions, i se
substitueix l’habilitació a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions per
habilitació al ministre d’Economia i Hisenda.
La disposició final tercera del Text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de
pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 novembre, atribueix al Govern,
a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, i amb l’audiència prèvia de la Junta Consultiva
d’Asssegurances i Fons de Pensions, el desplegament d’aquesta 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, i en especial, l’aprovació o la modificació, si s’escau, del reglament específic. El
projecte d’aquest Reial decret va ser examinat prèviament per la Junta Consultiva
d’Assegurances i Fons de Pensions.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 31 de juliol
de 2009,
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DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reglament de plans i fons de Pensions, aprovat pel Reial
decret 304/2004, de 20 de febrer.
El Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de
febrer, queda modificat en els termes següents:
U. L’apartat 3 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:
«3. Els drets consolidats en els plans de pensions es poden fer efectius en el
supòsit de desocupació de llarga durada. A l’efecte del que preveu aquest article es
considera que el partícip està en situació de desocupació de llarga durada sempre
que reuneixi les condicions següents:
a) Estar en situació legal de desocupació.
Es consideren situacions legals de desocupació els supòsits d’extinció de la
relació laboral o administrativa i suspensió del contracte de treball previstos com a
tals situacions legals de desocupació a l’article 208.1.1 i 2 del Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, i normes complementàries i de desplegament.
b) No tenir dret a les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu,
o haver esgotat les esmentades prestacions.
c) Estar inscrit en el moment de la sol·licitud com a demandant d’ocupació en
el servei públic d’ocupació corresponent.
d) En el cas dels treballadors per compte propi que hagin estat prèviament
integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva
activitat, també es poden fer efectius els drets consolidats si concorren els requisits
que estableixen els paràgrafs b) i c) anteriors.»
Dos. L’apartat 2 de l’article 56 queda redactat de la manera següent:
«2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en relació amb els processos
d’inversió desenvolupats, els fons de pensions es poden enquadrar dins de dos
tipus:
a) Fons de pensions tancat, destinat exclusivament a instrumentar la inversió
dels recursos del pla o plans de pensions adscrits a aquell.
b) Fons de pensions obert, caracteritzat per poder canalitzar i desenvolupar,
juntament amb la inversió dels recursos del pla o plans de pensions adscrits a aquell,
la inversió dels recursos d’altres fons de pensions de la seva mateixa categoria en
els termes que estableix aquest Reglament.
Per poder operar com a fons de pensions obert cal que el fons disposi d’un
patrimoni mínim de 12 milions d’euros en comptes de posició de plans directament
integrats en aquell. La conversió del fons en obert no està subjecta a autorització
administrativa, si bé s’ha de comunicar a la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions en els termes que preveu l’article 60.6 d’aquest Reglament.»
Tres. Es modifiquen els apartats 2 i 6 i s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 60, amb
la redacció següent:
«2. Les modificacions de les normes de funcionament d’un fons de pensions
requereixen autorització administrativa prèvia i posterior inscripció en el Registre
especial de fons de pensions, i a aquest efecte és aplicable el procediment que
regula l’article 58 per a la constitució d’un fons de pensions.»
«6. La conversió del fons de pensions en obert no està subjecta a autorització
administrativa, si bé s’ha de comunicar a la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord, adjuntant-ne una
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certificació, per a la seva inscripció en el Registre administratiu de fons de pensions.
El fons de pensions no pot operar com a obert mentre no s’hagi efectuat l’esmentada
comunicació.
Les modificacions de les normes de funcionament d’un fons que es limitin a
indicar el tipus de fons com a obert, sense modificar la regulació d’altres aspectes,
no requereixen autorització administrativa prèvia, si bé s’han de comunicar a la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions en el termini de 10 dies des de
l’adopció de l’acord corresponent, adjuntant-ne una certificació.»
«7. El ministre d’Economia i Hisenda pot dictar normes específiques sobre els
procediments d’autorització i inscripció de modificacions dels fons de pensions i
obligacions de comunicació que regula aquest article.»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que s’hi estableix.
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Consolat Honorari d’Espanya a Funchal, 31 de juliol de 2009.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta segona del Govern
i ministra d’Economia i Hisenda,
ELENA SALGADO MÉNDEZ
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