ESTATUTS DE LA
FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA
Article preliminar
La Federació de Mutualitats de Catalunya fou constituïda l'any 1896 sota la
denominació de Unión y Defensa de Montepíos de la Provincia de
Barcelona y sus afueras.

Al llarg del segle, la Federació ha anat adequant el seu funcionament a les
circumstàncies de cada moment històric, procés en el qual, no obstant existir
certes imposicions, s'ha enfortit i mantingut fidel al seu esperit fundacional: la
representativitat i la defensa de la previsió social lliure.

Així, l'any 1918 la Federació es convertí en la Federación de Sociedades de
Socorros Mutuos de la Provincia de Barcelona, i l'any 1927 en la
Federación de Sociedades y Socorros Mutuos de Cataluña. A partir
d'octubre de 1935, ja promulgada la Llei de Mutualitats de Catalunya, passa a
denominar-se Federació de Mutualitats de Catalunya. Més tard, amb el
règim sorgit de la guerra civil, la Federació s'adaptà a les noves exigències i
adoptà el nom de Institución Sindical de Mutualidades, que anirà modificant
successivament: l'agost de 1943 es denominà Federación de Mutualidades
de la Provincia de Barcelona; l'any 1944 recuperà el nom de Federación de
Mutualidades de Cataluña, el qual, l'any 1964, complementà amb l'afegit de
Balears.

En l'actualitat, assumida per la Generalitat de Catalunya la plena competència
sobre el Mutualisme de Previsió Social, la Federació ha adaptat el seu
funcionament i marc normatiu a la vigent legislació, fruit de la qual són els
presents Estatuts, adaptats a la Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, de
13 de juny, sobre mutualitats de previsió social.

CAPITOL I
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Disposicions Generals

Article 1.- Pels presents Estatuts es regeix la Federació de Mutualitats de
Catalunya, amb personalitat jurídica i prou capacitat legal per a l'acompliment
de la finalitat que determina l'article 5 d'aquests Estatuts.

Article 2.- La durada d'aquesta Federació s'estableix per temps indefinit,
encara que podrà dissoldre's en els casos previstos en aquests Estatuts i
previ acompliment dels tràmits legals i reglamentaris.

Article 3.- L'àmbit d'actuació s'estendrà al territori de Catalunya.

Article 4.- El domicili social es fixa a Barcelona, carrer del Bruc, 72-74 i podrà
ésser traslladat d'acord amb l'establert en aquests Estatuts.

Article 5.I. L'objecte d'aquesta Federació serà:
-

la defensa i la representació dels interessos col·lectius del Mutualisme de
Previsió Social davant la societat i l'Administració;

-

la promoció d'activitats relacionades amb la Previsió Social;

-

el foment de les relacions entre mutualitats i amb les entitats públiques i
privades que tinguin per objecte el bon funcionament i la viabilitat, el
creixement i el desenvolupament de la previsió social voluntària;

-

l'ajut tècnic i administratiu encaminat a la bona marxa i viabilitat de les
entitats federades;

-

el manteniment i la conservació, en la mesura del possible, dels drets dels
mutualistes a determinades prestacions, quan aquests drets es veiessin
limitats per qualsevol causa aliena a la voluntat del seu titular, per mitjà del
Servei de Refugi Mutual

-

la recopilació de dades estadístiques i comptables;
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-

la realització d'estudis, publicacions i, en general, la propaganda i difusió
de la previsió social voluntària.

-

l'establiment de sistemes de conciliació i arbitratge, prèvia aprovació de
l'òrgan competent de l'Administració autonòmica;

-

efectuar operacions de gestió de fons col·lectius de jubilació en els casos i
límits que estableixi la legislació general sobre Fons de Pensions;

-

la prestació de serveis financers comuns a les Mutualitats federades;

-

la prestació de serveis tècnics a les Mutualitats federades, de caràcter
administratiu, comptable, jurídic i actuarial, entre d’altres que els hi puguin
interessar, i exercir les funcions fonamentals de Solvència II com a
proveïdors externs.

-

establir tota mena de concerts, convenis o contractes, ja sigui amb entitats
públiques o privades, en benefici de les Mutualitats federades i els seus
associats;

-

organitzar i realitzar accions formatives per a les entitats federades.

-

Promoure, organitzar, coordinar i fer el seguiment d’accions de control
intern i codi de bon govern per a les entitats federades.

-

Liquidar les mutualitats que es dissolguin, en els casos previstos a la
normativa vigent o a petició de la mutualitat interessada.

-

la realització de funcions previstes en les disposicions legals i totes
aquelles relatives a l'extensió del mutualisme;

Guiarà l'actuació de la Federació de Mutualitats de Catalunya, sempre sense
afany de lucre, l'interès col·lectiu per sobre del particular, la participació
democràtica, la transparència en la gestió i la juridicitat de tots els seus actes.
II. Per al compliment dels seus objectius propis, dins l'àmbit de la previsió
social, la Federació podrà organitzar els Serveis que cregui oportuns, els
quals dotarà de les normes reglamentàries corresponents, de conformitat amb
la legislació vigent d'aplicació.

Article 6.- Normes d'aplicació.
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La Federació es regirà per la normativa següent:
A.-

Disposicions d'aplicació i, en especial, les normes legals i
reglamentàries reguladores de les Mutualitats de Previsió
Social.

B.-

Normativa pròpia.
1.- Estatuts.
2.- Reglaments que desenvolupin els Serveis previstos en
els Estatuts.
3.- Acords dels òrgans de govern de la Federació.

Article 7.- Personalitat.
Aquesta Federació té personalitat jurídica i plena capacitat per adquirir i
posseir béns de qualsevol classe, gravar-los i alienar-los; celebrar tota mena
d'actes i contractes relacionats amb el seu objecte de previsió social i
comparèixer davant tota classe de tribunals, oficines i dependències, tant
públiques com privades.

C A P I T O L II

De les entitats federades

Article 8.- 1.- Entitats associades. Seran associades de la Federació de
Mutualitats de Catalunya les mutualitats que amb seu social a Catalunya, s'hi
inscriguin amb tots els drets i les obligacions que s'estableixen en els presents
estatuts i els seus Reglaments. Així mateix, podran associar-se mútues
d’assegurances que hagin mantingut un vincle històric amb la Federació.
2.- Entitats adherides. Podran adherir-se a la Federació aquelles
altres entitats que tinguin interès de col·laborar amb la Federació, les quals no
tindran participació en els òrgans socials. Aquestes entitats podran gaudir dels
serveis federatius.
En tot allò que no estigui expressament regulat, s’aplicaran a les
entitats adherides les disposicions estatutàries relatives a les entitats
4

federades, llevat les disposicions referides als òrgans socials, en els quals no
tenen participació.
3.- Mutualitats de petita dimensió adherides. Les mutualitats que
tinguin la consideració legal de mutualitats de petita dimensió, a les quals els
correspongui la quota federativa mínima que estableixi l’assemblea general,
podran optar entre tenir la condició d’entitats associades de ple dret, o
d’entitats adherides, en els termes establerts en l’apartat anterior. La quota
federativa per a les mutualitats adherides serà inferior a la quota mínima que
s’estableixi per a les entitats federades a què es refereix l’apartat primer
d’aquest article.

Article 9.- El nombre d'entitats federades serà il·limitat.

Article 10.- Per associar-se o adherir-se a la Federació caldrà subscriure la
corresponent sol·licitud d'inscripció i justificar, davant la Junta Rectora, que a
l'Entitat sol·licitant concorren les circumstàncies i característiques que es
determinen en l'article 8.

Article 11.- En rebre la sol·licitud, la Junta Rectora valorarà el compliment
dels requisits establerts en l'article anterior i adoptarà resolució que notificarà
a l'Entitat interessada en un termini màxim de dos mesos. Correspon a la
Junta Rectora fixar les quotes d’associació o d’adhesió de les entitats que no
tinguin naturalesa de mutualitat de previsió social.
Article 12.- Representarà l'entitat associada en els òrgans socials de la
Federació, el seu president o la persona que especialment es designi de
conformitat amb els Estatuts socials.
L'Entitat haurà de comunicar els noms de les persones que la representin en
els diversos òrgans de la Federació, i el seu cessament, si escau.

Article 13.- Les Entitats federades en seran baixa per algunes de les causes
següents:

a)

Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta
Rectora, la qual no prendrà efectes fins el mes següent al de la
data de la seva recepció.
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b)

Per falta de pagament de les quotes o les derrames que
s'acordin. La baixa causarà efecte a partir dels 60 dies següents
al requeriment de pagament que faci la Federació.

c)

Per exclusió, acordada per la Junta Rectora, quan l'Entitat
federada incompleixi els acords dels òrgans de govern de la
Federació, pertorbi la seva bona administració o el bon
funcionament o no presti l'assistència i la col·laboració que
reglamentàriament li sigui sol·licitada. En tot cas, se li concedirà
prèviament un termini prudencial, que no podrà excedir de
trenta dies, perquè doni les explicacions que estimi convenients
en el seu descàrrec.
L'Entitat federada podrà apel·lar per escrit motivat davant
l'Assemblea l'acord que hagi adoptat la Junta Rectora. Contra la
resolució de l'Assemblea, podrà recórrer en la forma que els
presents Estatuts estableixen.

Article 14.- La baixa d'una Entitat federada porta implícita la pèrdua de tota
mena de drets que pogués tenir en la Federació, salvats els que
expressament són establerts en aquests Estatuts i els que s'estableixin en els
Reglaments de Serveis.

Article 15.- Les Mutualitats federades que haguessin causat baixa voluntària
podran sol·licitar llur reingrés a la Federació, s'hauran de sotmetre, però, a tot
quant preceptuen els articles 8 i 10 d'aquests Estatuts.

Article 16.- Suspensió de la condició de federada.
Quedarà suspesa la condició de federada, de forma automàtica, des del
moment en què la Federació efectuï el requeriment per manca de pagament,
fins que l'Entitat federada es posi al corrent en les seves obligacions o bé
causi baixa definitiva.

Drets, deures i responsabilitat de les Entitats federades

Article 17.- Totes les Entitats federades tindran iguals drets i obligacions,
sense perjudici que les aportacions que realitzin i els serveis que rebin i
guardin la deguda relació, estatutàriament establerta.
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Article 18.- Seran drets de les Entitats federades:
a)

elegir i ser elegides per als càrrecs dels òrgans de govern de la
Federació;

b)

participar en les Assemblees de la Federació, amb veu i vot,
sempre que estiguin al corrent de les obligacions socials;

c)

conèixer la marxa econòmica, administrativa i social de la
Federació a través dels informes, memòries, balanços, estats de
comptes i pressupostos que els sotmeti la Junta Rectora. Quan
l'ordre del dia de l'Assemblea contempli sotmetre a aprovació
els comptes de l'exercici, o qualsevol altra proposta econòmica,
les Mutualitats federades podran examinar la documentació
bàsica que ho reflecteixi o fonamenti. L'examen es podrà dur a
terme en la seu social, dins l'horari establert d'oficina, en el
transcurs del període comprès entre la convocatòria i la
celebració de l'Assemblea. La mutualitat interessada podrà
demanar per escrit a la Junta Rectora les explicacions o
aclariments que consideri convenients perquè li siguin donades
en l'Acte de l'Assemblea General;

d)

formular les consultes, els suggeriments, les queixes o
reclamacions que estimin convenients, els quals hauran de
formalitzar-se per escrit adreçat a la Junta Rectora;

e)

gaudir dels objectius de la Federació;

f)

en cas de baixa, i d'acord amb el que estableixen les
disposicions d'aplicació, recuperar les quantitats aportades al
Fons Mutual, sempre amb deducció de les quantitats degudes;
no procedirà cap altra liquidació amb càrrec al patrimoni de la
Federació a favor de l'associada que causi baixa;

g)

tots els que, en forma general o específica, els reconeguin els
presents Estatuts i els seus Reglaments.

Article 19.- Deures i responsabilitat de les Entitats federades.
1. En són deures:
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a)

acatar i complir els presents Estatuts i els acords dels òrgans de
govern de la Federació que els afectin i siguin adoptats en
forma estatutària;

b)

exercir els càrrecs de la Junta Rectora per als quals fossin
elegides, llevat d'excusa justificada;

c)

prestar l'assistència i col·laboració que els sigui sol·licitada per
la Junta Rectora o l'Assemblea;

d)

complimentar els requisits i tràmits, en relació amb les activitats
que en els presents Estatuts o Reglaments vigents s'estableixin;

e)

pagar al domicili social les quotes i derrames que
reglamentàriament s'acordin, sense perjudici, però, que la
Federació pugui establir els sistema de cobrament bancari o a
domicili;

f)

facilitar a la Federació els seus Estatuts socials, normes
reglamentàries i la resta d’informació complementària
necessària per al normal funcionament i finalitats de la
Federació. També comunicaran la composició dels òrgans
directius i els canvis de domicili social;

g)

tots aquells que, en forma general o específica, s'estableixin en
aquests Estatuts o en les normes reglamentàries;

2. La responsabilitat de les Entitats federades quedarà limitada al pagament
de les quotes i derrames que s'estableixin d'acord amb els Estatuts i els
Reglaments vigents, que en cap cas no podran contravenir els límits fixats per
les disposicions legals d'aplicació.
Article 20.- Drets i deures de les entitats adherides
Les entitats adherides tenen dret a gaudir dels serveis federatius en les
mateixes condicions que les entitats federades.
En són deures:
a) acatar i complir els presents Estatuts i els acords dels òrgans de
govern de la Federació que els afectin i siguin adoptats en forma
estatutària;
b) complimentar els requisits i tràmits, en relació amb les activitats que en
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els presents Estatuts o Reglaments vigents s'estableixin;
c) pagar al domicili social les quotes que reglamentàriament s'acordin,
sense perjudici, però, que la Federació pugui establir els sistema de
cobrament bancari o a domicili;
d) facilitar a la Federació els seus Estatuts socials, normes reglamentàries
i la resta d’informació complementària necessària per al normal
funcionament i finalitats de la Federació. També comunicaran la
composició dels òrgans directius i els canvis de domicili social;
e) tots aquells que, en forma general o específica, s'estableixin en
aquests Estatuts o en les normes reglamentàries.
La responsabilitat de les Entitats federades quedarà limitada al pagament de
les quotes que s'estableixin d'acord amb els Estatuts i els Reglaments
vigents, que en cap cas no podran contravenir els límits fixats per les
disposicions legals d'aplicació. No podrà exigir-se cap derrama a les entitats
adherides.
Les entitats adherides no tenen cap dret econòmic sobre el patrimoni de la
Federació.

Article 21.- Responsabilitat dels directius.
Les persones que exerceixin funcions directives seran responsables davant
l'Assemblea de les accions i omissions en l'exercici del càrrec.

C A P I T O L III

Dels òrgans socials. Funcionament

Article 22.- La Federació de Mutualitats de Catalunya serà regida i governada
per l'Assemblea i, en representació seva, per la Junta Rectora.

Assemblea
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Article 23.- L'Assemblea és l'òrgan sobirà de la Federació i li correspon:
a) l'elecció per votació secreta dels membres que hagin d'integrar la
Junta Rectora i la Comissió de Control, i revocar els seus
nomenaments, si escau.
b) l'examen i aprovació de la gestió de la Junta Rectora i, en el cas, de
la memòria, el balanç i els estats de comptes de la Federació, així
com l’aplicació dels resultats
c) resoldre sobre els pressupostos que li sotmeti la Junta Rectora;
d) l'aprovació d'Estatuts i Reglaments de règim intern que els
desenvolupin i llur reforma i ampliació;
e) aprovar la creació i la modificació de Serveis;
f) la fixació de les quotes i derrames que correspongui.
Les quotes federatives es fixaran, principalment, en atenció a la
recaptació anyal de quotes de cada Mutualitat, tant les procedents
dels associats com de les persones protectores, com també en
atenció al seu nombre d'associats, sens perjudici d'aplicar els
criteris correctors que s'estimin oportuns i d'establir una quota
mínima;
g) acordar sobre la dissolució, l'escissió, l'agrupació o la fusió de la
Federació.
h) resoldre els expedients sancionadors d'expulsió i els de no
admissió, si escau;
i) acordar les aportacions al Fons Mutual, com també si ha de meritar
interès i el seu reintegrament;
j) acordar el canvi de domicili social fora de la localitat;
k) la constitució de comissions de treball o estudi, amb caràcter
permanent o temporal, per a una millor consecució dels objectius
de la Federació. Aquestes comissions seran coordinades per la
Junta Rectora, amb la qual col·laboraran;
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l) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres de la
Junta Rectora;
m) El nomenament d'auditors
n) L'aprovació de les condicions en què la Federació pot recórrer al
finançament subordinat, entre les quals, les condicions de les quotes
participatives;

Article 24.- L'Assemblea està constituïda per totes les entitats federades que
estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques envers la Federació.
Cada Mutualitat disposarà en l'Assemblea d'un vot. No obstant això, les
Mutualitats podran disposar d'un nombre superior de vots segons estableixi la
pròpia Assemblea, que es distribuiran fins a un màxim de vint-i-cinc per
entitat, en funció de les respectives quotes federatives.
El president i el secretari de l'Assemblea seran les persones que ocupin els
esmentats càrrecs a la Junta Rectora. Correspon al president de l’assemblea
dirigir les deliberacions, mantenir l’ordre i vetllar pel compliment de les
formalitats exigides per la legislació vigent.

Article 25.- A la Junta Rectora correspon la convocatòria de les reunions de
l'Assemblea, que haurà d'efectuar amb una antelació mínima de quinze dies al
de la celebració, per mitjà de notificació efectuada a totes les entitats
associades a i anunci publicat en el domicili social on es concretarà lloc, data,
l'hora d'inici de la primera i de la segona convocatòria, entre les quals hi ha
d’haver una hora de diferència i ordre del dia.
En la convocatòria s’hi farà constar el dret de les entitats federades a examinar
la documentació relativa als assumptes a tractar, en el domicili social de la
Federació.

Article 26.- L'Assemblea General celebrarà les seves reunions en sessió
ordinària o extraordinària.
En sessió ordinària es reunirà una vegada l'any, dins del primer semestre, per
tal de tractar, com a mínim, els assumptes assenyalats a l'apartat b) de
l'article 23.
En sessió extraordinària es reuneix sempre que la Junta Rectora ho consideri
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oportú, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’entitats associades no
inferior al 10 % dels que hi hagués a 31 de desembre últim. En la sol·licitud
caldrà especificar els assumptes a tractar. Aquest mateix percentatge
d’associats podrà sol·licitar la inclusió d’algun punt en l’ordre del dia.

Article 27.- Les reunions d'Assemblea General se celebraran en primera o
segona convocatòria. Per tal d'adoptar acords en primera convocatòria serà
necessària, almenys, l'assistència de la meitat més un dels assembleistes.
En segona convocatòria quedarà constituïda, i per tant es podran adoptar
acords, qualsevol que sigui el nombre d'assistents.
L'Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple dels vots
presents i representats, llevat dels acords sobre modificació d'Estatuts i
Reglaments de règim intern, fusió, agrupació, escissió o dissolució de la
Federació, com també per establir noves aportacions al Fons Mutual, per als
quals serà necessària la majoria de dos terços dels vots presents i
representats. La votació serà secreta si ho demanen el 10 per 100 dels
presents.
Quan una Mutualitat federada no pugui assistir a una reunió d'Assemblea,
podrà delegar els seus vots en una altra, comunicant-ho per escrit registrat a
la seu social de la Federació. Cada Mutualitat només podrà ostentar un màxim
de deu delegacions.

Article 28.- De cada sessió de l'Assemblea General s'estendrà una acta que
s'inscriurà en el llibre corresponent, en la qual constarà la data i el lloc de la
reunió, el nombre d'assistents entre presents i representats, els acords
adoptats, el resultat de les votacions i les intervencions de les persones que
així ho sol·licitin. S'haurà de confeccionar també una llista dels assistents a la
sessió i incloure-la o adjuntar-la a l'acta. Aquesta acta haurà d'anar signada
pel president, secretari i tres assembleistes designats en la mateixa
Assemblea, un dels quals, si s'escau, serà designat d'entre les mutualitats que
haguessin dissentit dels acords adoptats. L’acta ha de ser inscrita dins dels
quinze dies següents en el llibre d’actes i ha d’ésser aprovada, en el mateix
període, per la mateixa assemblea o, si no se n’hi té cap, pels mateixos
signants de l’acta. Els acords seran executius des del moment de la seva
adopció.

La Mutualitat que ho desitgi pot sol·licitar, un cop aprovada, certificació de

l'acta de l'Assemblea, que li serà lliurada pel secretari, amb el vistiplau
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del president, en un termini màxim de deu dies.
Els acords de l'Assemblea General podran ser impugnats en la forma i els
requisits que estableixin les normes legals d'aplicació.

Junta Rectora

Article 29.- A la Junta correspon el govern, la direcció i l'administració de la
Federació, i està formada per: president, vicepresident primer, vicepresident
segon, secretari, vicesecretari, i d’un a sis vocals. Correspon a l’assemblea
general decidir sobre el nombre de vocalies de la Junta, dins del mínim i el
màxim indicats.
La Junta Rectora podrà crear una comissió permanent, formada per un màxim
de 8 membres, -entre els quals han d’estar necessàriament el president, el
vicepresident primer, el vicepresident segon, i el secretari, el vicesecretari; la
resta ho seran a proposta del president-. Aquesta Comissió tindrà la funció de
preparar les reunions de la Junta Rectora, i resoldre tots aquells assumptes, la
urgència dels quals així ho requereixi.
La Comissió s’entendrà constituïda quan hi assisteixin com a mínim 4 dels
seus membres, convocats pel president amb una antelació mínima de 24
hores. En tot allò que no estigui previst, s’aplicaran subsidiàriament les
normes de funcionament de la Junta Rectora.
Article 30.- Elecció dels membres de la Junta Rectora
a) La Junta Rectora serà nomenada per elecció de l'Assemblea.
Podrà ser membre de la Junta Rectora qualsevol mutualitat
federada o entitat associada que es trobi al corrent de les seves
obligacions amb la Federació i amb els corresponents Registres
públics.
b) Les mutualitats o entitats associades seran elegides membres de la
Junta Rectora per l’Assemblea General en votació secreta per
majoria de vots. Correspon a la Junta Rectora distribuir entre els
seus membres els càrrecs establerts a l’article 29.
c) No obstant l'anterior, el president de la Federació podrà ésser
designat directament per l'Assemblea per majoria com a mínim de
2/3 dels vots presents i representats, a proposta unànime de la
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Junta Rectora. En aquest cas, el president de la Federació no
podrà exercir cap càrrec directiu o professional en la Mutualitat a la
qual pertanyi.
d) Les mutualitats que presentin la seva candidatura a membre de la
Junta Rectora han de designar el representant que les representarà
en cas de ser elegides. Aquest representant ha de ser una persona
de reconeguda honorabilitat, amb les condicions necessàries de
qualificació o experiència professional, no pot incórrer en cap
prohibició o incompatibilitat legal, ni trobar-se en situació de
conflicte d’interessos amb la Federació. S’entén que es produeix
aquesta situació quan, directament o per mitjà de societats en què
es tingui una participació significativa, es representin interessos
contraris o en competència directa amb els de la Federació. Si es
produeix alguna d’aquestes situacions la candidatura no serà
admesa.

Article 31.- La durada dels càrrecs de la Junta Rectora serà de quatre anys i
els que la componguin podran ésser reelegits. Cada dos anys se'n renovarà la
meitat. Tot això sens perjudici que les disposicions legals d'aplicació
estableixin altres terminis.
Les entitats membres de la Junta Rectora exerciran les seves funcions
directives en la Federació a través del representant que expressament hagin
designat, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts. El representant de l’entitat
membre de la Junta Rectora exercirà el seu càrrec directiu amb plena
autonomia i responsabilitat.
La Mutualitat membre de Junta Rectora podrà comunicar en qualsevol moment
al president de la Federació la baixa del seu representant i proposar la seva
substitució. La Junta valorarà les causes que motiven la substitució proposada,
tenint en compte el que disposa l’article 30.d) d’aquests estatuts, podent
denegar-la quan al seu criteri no estigui suficientment justificada, no així la
baixa del representant, que haurà d’ésser acceptada sempre i quan l’òrgan
competent de la Mutualitat interessada així ho acordi i ho comuniqui.
La revocació del poder de representació a la persona designada per la
Mutualitat membre de la Junta Rectora i la manca de substitució, bé sigui per
voluntat de la pròpia Mutualitat o bé per decisió de la Junta, segons preveu el
paràgraf anterior, produirà la baixa de l’entitat en la Junta Rectora.
L’existència d’una situació de conflicte d’interessos sobrevinguda en el
representant d’una entitat membre de la Junta comportarà la seva substitució
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per l’entitat, previ acord de la Junta Rectora que li ha de ser notificat. Aquesta
substitució estarà sotmesa al règim establert en els paràgrafs anteriors.
No poden exercir càrrecs directius en representació d’una mutualitat les
persones que hagin estat suspeses o destituïdes en l’exercici de les seves
funcions en aquesta mutualitat.
Els membres de la Junta Rectora que tinguin funcions executives tindran dret a
percebre una retribució pel desenvolupament d’aquestes, que serà fixada
anualment per cada exercici econòmic per la Junta Rectora en funció de la
tasca efectivament desenvolupada en l’Entitat.
La remuneració de la Junta Rectora no pot superar els límits establerts a la
normativa aplicable. L’import conjunt de la remuneració dels membres de la
Junta Rectora es farà constar a la memòria.

Article 32.- La Junta Rectora es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres
mesos i sempre que expressament sigui convocada pel President, o per la
persona que n’exerceixi les funcions, per decisió d'ell mateix, o bé a sol·licitud
de dos o més dels seus components.
La convocatòria es farà per escrit i es trametrà als membres de la junta amb
una antelació de set dies abans de la reunió. A la convocatòria constarà el
lloc, la data, l’hora de la primera i segona convocatòria i l’ordre del dia.
Article 33.- Els membres que no assisteixin a una reunió de la Junta Rectora
poden delegar la representació en un altre membre. Els acords presos per la
Junta Rectora, tant en primera com en segona convocatòria, són vàlids si hi
són presents la meitat més un dels seus components. La segona convocatòria
s’ha de tenir mitja hora després de la fixada per a la primera.
Els acords seran presos per la majoria de vots dels presents, excepte els que
facin referència a l'apartat e) de l'article 34 i a l'adquisició de béns immobles,
fixada en l'apartat d) del mateix article, pels quals caldrà una majoria de dos
terços dels presents. El president tindrà el vot de qualitat i resoldrà els
empats.
Les actes de les reunions de la Junta Rectora, que han d'ésser signades pel
secretari i pel president, han de reflectir resumidament els debats, han de
transcriure el text dels acords presos i han d'incloure la llista d'assistents.
Es produirà vacant en un càrrec de la Junta Rectora per les següents causes:
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a) per renúncia voluntària de la pròpia Mutualitat, degudament
comunicada per escrit dirigit a la Junta Rectora;
b) per renúncia del representant de la Mutualitat i aquesta no
proposi o no li sigui acceptada la seva substitució, en els
termes previstos a l’article 31;
c) per baixa de l’entitat a la Federació, en aplicació de article 13
d’aquests estatuts.
d) en qualsevol altra cas previst a la normativa d’aplicació.
Les vacants que es produeixin seran cobertes per la Junta Rectora amb
caràcter provisional fins a la pròxima reunió d'Assemblea General.

Article 34.- La Junta Rectora tindrà, amb caràcter merament enunciatiu i no
limitatiu, les atribucions següents:
a) resoldre sobre l'admissió, la baixa i la readmissió de Mutualitats;
b) assenyalar les orientacions per a complir la seva finalitat previsora i
posar el mitjans i els procediments per a un millor desenvolupament
de la Federació, com també executar els acords de l'Assemblea;
c) Nomenar el director general de la Federació, delegant-li les
facultats que tingui per convenients en el marc estatutari, amb
excepció de les que per llei siguin indelegables, d’acord amb
l’article 40 dels estatuts.
d) acordar i executar la inversió del fons socials, adquirir qualssevol
béns, mobles i immobles, valors i drets;
e) vendre, cedir i, en qualsevol forma, alienar, gravar, pignorar,
permutar i hipotecar el béns propis de la Federació, mobles i
immobles, valors i drets;
f) proposar a l'Assemblea l'aplicació de les quotes i les derrames
passives necessàries per a la bona marxa de la Federació;
g) acordar el trasllat del domicili social quan es realitzi dins de la
mateixa localitat i establir les delegacions que es considerin
oportunes dins l’àmbit territorial de la Federació;
h) Constituir comissions de treball i de control intern i, arribat el cas,
fixar les seves funcions i normes d’actuació, i designar-ne i cessar
els membres.
16

i) Organitzar un tribunal de conciliació i arbitratge mutual, fixar les
seves funcions i normes d’actuació, segons determini la legislació
vigent, i designar-ne i cessar els seus membres.
j) en general, exercir totes aquelles altres funcions, actes de govern,
d'administració i de representació que li corresponguin per raó de la
seva naturalesa d'òrgan executiu, no reservats a l’exclusiva
competència de l'Assemblea, i que siguin necessaris per al
compliment de les finalitats de la Federació;

Article 35.- Correspondrà al president:
a)

la representació legal i oficial de la Federació, sobretot davant
tota mena d'autoritats, tribunals, organismes públics i privats,
inclòs el Banc d'Espanya, amb àmplies facultats, àdhuc la
d'atorgar poders generals i especials;

b)

adoptar totes quantes mesures consideri necessàries per al bon
funcionament de la Federació dintre els límits estatutaris i
reglamentaris;

c)

tenir cura de l'acompliment dels presents Estatuts i dels
Reglaments, dels acords de l'Assemblea i els de la pròpia Junta
Rectora;

d)

subscriure amb el secretari les actes de les sessions i aquells
altres documents que, per la seva naturalesa, així ho
requereixin;

e)

totes aquelles altres facultats que li siguin delegades per la
Junta Rectora, dins els límits estatutaris.

Article 36.- El vicepresident primer substituirà el president en els casos
d'absència, malaltia, defunció o delegació motivada, i l'ajudarà en la seva
comesa.
El vicepresident segon ajudarà en les seves funcions al vicepresident primer i
el substituirà en els casos que calgui.

Article 37.- Correspondrà al Secretari:
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a) custodiar els llibres d’actes;
b) redactar les actes de l'Assemblea General i de la Junta Rectora;
c) lliurar certificacions amb referència als llibres i als documents de la
Federació, amb el vistiplau del president;
El vicesecretari ajudarà en les seves funcions al secretari i el substituirà en els
casos que calgui.

Article 38.- Els vocals ajudaran en llurs comeses els altres càrrecs i els
substituiran quan sigui necessari.

Article 39.- De la Comissió de Control.
La Comissió de Control està formada per tres associats que no formin part de
la Junta Rectora, elegits per l'Assemblea General. Aquesta Comissió s'ha de
reunir, com a mínim, una vegada l'any, i li correspon verificar el funcionament
financer de la Federació; el seguiment de la seva gestió econòmica i
financera; l’emissió d’informes d’ordre intern sobre els aspectes relatius a la
gestió econòmica i financera; l’encàrrec a experts independents i externs a la
Federació, amb caràcter excepcional, d’estudis i informes de viabilitat
econòmica i financera, i la sol·licitud d’informació als auditors de comptes de la
Federació.
El resultat del seu treball es consignarà en un informe escrit, dirigit al
President de la Junta Rectora, abans de l'Assemblea Ordinària, a la qual
també s'haurà de presentar.
Per a l'elecció dels càrrecs de la Comissió de Control se seguirà en tot allò
que sigui aplicable el mateix sistema que regeixi per a la renovació de la Junta
Rectora.
Les Mutualitats membres de la Comissió de Control exerciran les seves
funcions a través de les persones que designin, que hauran d'ésser o bé
membre de la Junta Directiva o el seu Director, sempre que aquest sigui
mutualista.
La durada dels càrrecs de la Comissió de Control serà de quatre anys i es
renovarà cada dos anys: un membre en el primer torn, i en el segon els
restants.
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Article 40 .- Director General
El director general de la Federació és nomenat per la Junta Rectora, amb les
atribucions següents:
a) Administrar i gestionar la Federació, d’acord amb les facultats
delegades per la Junta Rectora
b) Nomenar i separar el personal necessari per al bon funcionament de la
Federació, i fixar la seva retribució
c) Totes aquelles altres facultats que li siguin delegades amb caràcter
permanent o temporal per la Junta Rectora.
El director general ha de reunir les condicions d’honorabilitat, qualificació o
experiència professional que determini la legislació vigent, i no pot incórrer en
cap prohibició o incompatibilitat legal. És aplicable al director general, i a totes
les persones que exerceixin funcions directives, el règim d’honorabilitat,
professionalitat, experiència i conflicte d’interessos establert en els articles
30.d i 31 dels Estatuts.

C A P I T O L IV
Règim econòmic i administratiu

Article 41.- Els recursos econòmics de la Federació estan constituïts per:
a)

el Fons Mutual, constituït d'acord amb les disposicions legals
d'aplicació;

b)

les quotes d'entrada que es puguin establir reglamentàriament;

c)

les quotes federatives que, amb caràcter obligatori, satisfacin
les Mutualitats per raó de l'associació;

d)

les quotes, derrames i la resta d'aportacions que satisfacin les
Mutualitats federades per la utilització dels serveis de la
Federació;

e)

els productes, els fruits, les rendes, o els interessos de les
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provisions tècniques, les reserves i els béns en què legalment
s'hagin invertit;
f)

qualsevol altre recurs legítim.

Al tancament de cada exercici i un cop constituïdes les provisions tècniques
legalment establertes, l'excedent que pugui resultar serà destinat a constituir
un fons general de reserves.
D'aquest fons general, i en el supòsit que els resultats d'un exercici fossin
tècnicament negatius, es detrauran les quantitats que puguin haver-se
d'imputar a les provisions tècniques abans esmentades, sens perjudici
d'acudir a les derrames.
Article 42.- La Federació haurà de constituir i mantenir el fons mutual, fons de
garantia i les provisions tècniques en la forma que estableixin les disposicions
legals o reglamentàries vigents, i també justificar un marge de solvència que
no podrà ser inferior a l'establert per les disposicions d'aplicació.

Article 43.-Les Entitats federades hauran de satisfer en el domicili social de la
Federació i en els quinze primers dies després del venciment, les quotes que
reglamentàriament correspongui.

Article 44.- La Junta Rectora de la Federació podrà autoritzar el pagament de
quotes per fraccions d'any i la seva recaptació a domicili o a través d'entitats
bancàries o d'estalvi.
Article 45.- Les provisions tècniques s'hauran d'invertir en la forma prevista
per la normativa vigent. Les reserves lliures i els fons socials podran ser
invertits d'acord amb el que determini la Junta Rectora, llevat de disposició en
contra.
Article 46.- Els fons líquids de la Federació hauran d’ésser dipositats en
establiments de crèdit que ofereixin garantia suficient, llevat de les
necessàries disponibilitats de mitjans líquids o de caixa que en cada moment
estableixi la Junta Rectora.
Per a mobilitzar els fons serà necessària la signatura de les persones o
càrrecs que la Junta Rectora determini i en la mesura que estableixi.
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Article 47.- La Federació portarà la seva comptabilitat pel sistema de partida
doble i organitzarà les seves estadístiques i anotacions comptables d'acord
amb el què estableixin les disposicions d'aplicació.

CAPITOL V
Modificació d’Estatuts
Article 48.- Modificació d'Estatuts.
La modificació dels Estatuts i, en el cas, dels Reglaments de règim intern,
requereix reunió d'Assemblea convocada a l'efecte i acord adoptat per majoria
absoluta de vots, representada per les dues terceres parts dels vots presents i
representats.
Es complimentarà tot quant en relació amb modificacions estableixin les
disposicions d'aplicació.

Fusió, escissió, i agrupació
Article 49.- La Federació es podrà, fusionar, escindir, i agrupar amb altres
federacions, previ acord de l'Assemblea General reunida en sessió
extraordinària convocada a l'efecte i per majoria de dos terços dels vots
presents i representats, complimentant tot quant en relació amb aquestes
qüestions estableixin les disposicions d'aplicació.

Dissolució

Article 50.- La Federació podrà dissoldre's:
a)

per acord de l'Assemblea General, reunida en sessió
extraordinària convocada a l'efecte, i adoptat per la majoria de
les dues terceres parts del vots corresponents als assembleistes
presents i representats;

b)

per qualsevol altra causa prevista en les disposicions vigents.
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Article 51.-En cas de dissolució de la Federació es practicarà la liquidació en
la forma indicada per les disposicions d'aplicació, i pel que es refereix a la
destinació del patrimoni i el manteniment dels drets que tinguessin les Entitats
associades, s'estarà al que determinin les normes d'aplicació i els acords
presos en Assemblea General.
Article 52.- Comunicacions
Les comunicacions a què fan referència aquests estatuts poden realitzar-se
presencialment a la seu social de la Federació o per mitjà de fax o un altre
mitjà de telecomunicació electrònic, telemàtic o d'una altra classe semblant que
permetin la tramesa i la recepció d'escrits i documents i que deixi constància de
la tramesa i recepció

Disposició Final.
Per a totes les qüestions derivades de l'aplicació d'aquests Estatuts que no
restin resoltes un cop esgotats els tràmits que en ells es determinen, es
podran exercitar aquelles accions que en dret corresponguin als interessats.
Per a la resolució dels conflictes que se suscitin sobre la interpretació o
l'aplicació d'aquests Estatuts, seran competents els jutjats i Tribunals del
domicili social de la Federació.

Disposicions Addicionals
Primera.- La Federació de Mutualitats de Catalunya és, a tots els efectes, la
legal continuadora, al territori de Catalunya, prèvia escissió, de la Federación
de Mutualidades de Cataluña y Baleares, que funcionava a l'empara de la Ley
de Montepíos y Mutualidades de 6 desembre de 1941 i del seu Reglament de
26 de maig de 1943, així com en virtut de les Ordres del Ministerio de Trabajo
de 10 d'octubre de 1944 i 8 de juliol de 1947.
Aquesta Federació tenia aprovats els seus Estatuts per successives
Resolucions de la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo,
essent les darreres la de 30 de setembre de 1946 i d'11 de maig de 1984, de
la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad
22

Social.

Segona .- Normativa per a la renovació de la Junta Rectora i la Comissió
de Control
La present normativa interpreta i desenvolupa els articles 29 a 33 i 39, dels
Estatuts de la Federació de Mutualitats de Catalunya, de conformitat amb les
disposicions vigents d’aplicació, a l’objecte de regular la renovació dels
membres de la Junta Rectora i de la Comissió de Control.
Article 1.- El president de la Federació comunicarà l’inici del període de
renovació mitjançant escrit dirigit al president de cadascuna de les Mutualitats
federades. En l’escrit s’hi faran constar el nombre i noms de les Mutualitats a
renovar amb indicació del torn de renovació de què es tracti. També s’hi farà
constar la forma, requisits i termini per presentar les candidatures, que no
podrà ser inferior a 15 dies des de la data de la comunicació.
Article 2.- La Junta Rectora vetllarà per l’estricte acompliment de les normes
que regulen el procediment de renovació de la Junta Rectora i de la Comissió
de Control.
Article 3.- Les entitats associades interessades en formar part de la Junta
Rectora de la Federació ho comunicaran, dins del termini establert, mitjançant
escrit registrat a la seu social de la Federació. En la comunicació s’hi faran
constar les dades personals del representant, la forma en què s’ha dut a terme
la seva designació i, en el seu cas, el càrrec que ostenti en la Mutualitat. La
candidatura es presentarà a nom de la Mutualitat, i serà a membre de la Junta
Rectora.
Article 4.- El representant de la Mutualitat en la Junta Rectora haurà de tenir
necessàriament la condició de membre de la junta directiva, directiu o apoderat
de l’entitat, i el seu poder de representació s’entendrà tan ampli com sigui
necessari per exercir totes les funcions inherents al càrrec directiu de la
Federació.

Article 5.- No seran admeses les candidatures quan concorrin alguna de les
següents circumstàncies:
1. La presentació fora del termini establert.
2. La falta de comunicació del representant de la Mutualitat.
3. Que la Mutualitat no es trobi al corrent de la quota federativa o tingui
suspesa la seva condició de federada.
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4. L’existència d’un conflicte d’interessos, d’una causa de prohibició o
incompatibilitat legal o estatutària o l’incompliment dels requisits de
qualificació o experiència professional i honorabilitat requerits per la
normativa vigent.
5. Que la Mutualitat no es trobi al corrent de les seves obligacions
registrals.

Article 6.- En el supòsit que el nombre de candidatures sigui igual o inferior al
nombre de directius a renovar, les Mutualitats candidates seran proclamades
automàticament membres de la Junta Rectora, sense necessitat d’elecció, si
bé hauran de ser ratificades per l’Assemblea General, circumstància que es
consignarà en el corresponent punt de l’Ordre del Dia de la convocatòria.
Si és estatutàriament preceptiu o bé és criteri de la pròpia Junta, la provisió
dels càrrecs vacants per insuficiència de candidatures es durà a terme
mitjançant el sistema de cooptació establert en l’article 33 dels estatuts

Article 7.- En cas de realitzar-se eleccions, juntament amb la convocatòria de
la corresponent Assemblea, es trametrà a totes les Mutualitats federades la
llista d’entitats que opten a membre de Junta amb el representant designat a
l’efecte.
Article 8.- Les votacions es realitzaran en el transcurs de l’Assemblea. Podran
votar totes les Mutualitats presents i representades que es trobin al corrent de
les seves obligacions vers la Federació.
Amb una antelació mínima de 15 minuts abans de la celebració de
l’Assemblea, la Mutualitat haurà de comunicar a la Federació la identitat i el
càrrec de la persona que assistiran a la reunió en la seva representació. La
manca de l’esmentada comunicació impedirà l’exercici del dret a vot.
Article 9.- La votació es realitzarà mitjançant les paperetes confeccionades a
l’efecte i que seran facilitades a cada Assembleista assistent en nombre igual
als vots que disposi la Mutualitat, tenint en compte en el seu cas, les
delegacions que, fins un màxim de deu per Mutualitat, s’hagin acreditat
degudament davant la Junta Rectora de la Federació. Es podran confeccionar
paperetes d’un, dos, cinc i deu vots, que en el seu cas es lliuraran a les
entitats fins sumar el seu número total de vots.
En les esmentades paperetes hi figuraran relacionades totes les Mutualitats
candidates i el seu representant, precedit d’un requadre en blanc. L’elecció es
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farà marcant amb una X el requadre que precedeixi al nom del candidat que es
vulgui votar, fins un nombre igual, com a màxim, al de renovacions a efectuar.
Article 10.- Acabada la votació, es procedirà a l’escrutini públic de vots. Es
consideren nulles totes aquelles paperetes en les quals hi hagin esmenes o
addicions, i també aquelles en les que es marqui un nombre de candidats
superior al d’elegibles.
Finalitzat l’escrutini, es proclamaran els candidats elegits. Seran elegides les
Mutualitats que ostentin el major nombre de vots. El cas d’empat serà resolt
per sorteig.
Els serveis tècnics de la Federació podran col·laborar en el recompte dels vots.
Article 11.- Sistema especial alternatiu per al nomenament de president.
Salvat el que disposa l’article 1, la Junta Rectora per acord unànime podrà
proposar a l’Assemblea un candidat a la Presidència de la Federació, el qual
haurà de tenir la condició de mutualista de qualsevol entitat federada i no
exercir cap càrrec directiu ni professional en la seva mutualitat. La proposició
d’aquest candidat es comunicarà juntament amb la Convocatòria d’Assemblea i
la llista de candidatures presentades.
Amb caràcter previ a l’elecció, o en el seu cas, a la ratificació dels candidats
segons l’establert en l’article 10, la Junta sotmetrà a ratificació de l’Assemblea
la proposta de candidat a president. Aquesta proposta haurà d’ésser ratificada
pels 2/3 dels vots presents i representats. En cas de falta de ratificació es
continuarà amb el procés de renovació ordinari establert en els articles
precedents.
El president nomenat segons l’establert en aquest article, no podrà exercir
durant el seu mandat cap càrrec en una Mutualitat, en cas contrari causarà
baixa automàtica en la Junta Rectora i serà substituït pel vicepresident primer,
d’acord amb l’article 32 dels Estatuts Socials. L’esmentada forma d’elecció de
president és totalment compatible amb la presència en la Junta d’un
representant de la Mutualitat a la qual pertanyi el president.

Article 12.- Delegacions de vot. Les Mutualitats que no puguin assistir a
l’Assemblea podran delegar el seu vot en una altra Mutualitat, prèvia
comunicació per escrit registrat a la seu social de la Federació amb una
antelació mínima de 48 hores a la celebració de l’Assemblea. Cada Mutualitat
no podrà ostentar més de 10 delegacions.
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Article 13.- Renovació dels membres de la Comissió de Control. Les
Mutualitats que formin la Comissió de Control seran elegides i es renovaran en
tot allò que per les seves característiques els sigui aplicable, segons el sistema
de renovació establert per a la Junta Rectora.
Article 14.- Comunicacions. Les comunicacions a què fa referència la present
disposició poden realitzar-se presencialment a la seu social de la Federació o
per mitjà de fax o un altre mitjà de telecomunicació electrònic, telemàtic o d'una
altra classe semblant que permetin la tramesa i la recepció d'escrits i
documents i que deixi constància de la tramesa i recepció
Disposició Transitòria
El càrrec de tresorer, vigent en data 26 de juny de 2006, passa amb efectes
d’aquesta mateixa data a redenominar-se com a vocal.
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