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ESTATUTS 
DE LA GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS

PREÀMBUL

La Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social MPS, de Cervelló, 
és una entitat de caràcter social, fundada a mitjans del segle XIX, 
com a conseqüència d’unes epidèmies que assolaren bona par de les 

llars cervellonenques.
Les greus dificultats econòmiques que hagueren de patir la pagesia, en 
caure malalts, feren concebre la idea de crear un fons comú per a resoldre 
en part, la manca d’un jornal, puix que, en la majoria de llars, solament hi 
entrava el diner de llur treball.
Conseqüentment, calia protegir la família dels estralls d’una llarga malal-
tia. No en va en el segell de l’entitatde l’any 1875 s’hi pot llegir “Gran So-
corro”, tot i que el seu títol fundacional del 1861 era el de “Montepio de 
Sant Sebastià”, alguna vegada s’esmentava “Germandat del Gran Socorro 
de Sant Sebastià”, definitivament a partir del 1890, en què es renovaren 
els Estatuts Socials, passà a anomarer-se “Montepio Germandat de Sant 
Sebastià”, encara que popularment a l’Entitat sempre se l’ha anomenat per 
“la Germandat”
Al llarg de més de cent cinquanta anys, doncs, l’Entitat ha anat funcionant  
amb plena normalitat, sempre sota l’esperit fundacional, és a dir, la ajuda 
mútua entre llurs associats amb l’anim de construir un nexe extraeconò-
mic, eminentment humà i de caràcter popular.
Per tal d’adaptar-se a les noves necessitats que la vida quotidiana ens im-
posa, i per tal d’aconseguir una millor adequació a les noves disposicions 
generals, la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social MPS, de Cerve-
lló, adapta els presents estatuts al text refós de la Llei de 10/2003.
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Estatuts i Reglament

Article 1.- Amb la denominació GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, DE 
PREVISIÓ SOCIAL, MPS actua aquesta mutualitat, sense afany de lucre, cons-
tituida el 1861, l’objecte de la qual és l’exercici de la previsió social, i de totes aque-
lles activitats que permeti la legislació vigent previ acompanyament dels tràmits 
necessaris i l’atorgament de l’oportuna autorització administrativa, mitjançant 
l’ajut i els socors mutus entre els seus associats, sense afany de lucre. La mutualitat 
opera pel sistema de quota fixa.

Article 2.- La durada d’aquesta mutualitat s’estableix per temps indefinit, encara 
que podrà dissoldre’s en els casos previstos legalment i estatutàriament, i previ 
compliment dels tràmits legals i reglamentaris oportuns.

Article 3.- L’àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de Catalunya.

Article 4.- El domicili social es fixa a Cervelló, carrer Santa Anna, número 1 
(L’Ateneu Cervellonenc, despatx A) i pot ser traslladat d’acord amb l’establert en 
aquets estatuts.

Article 5.- NORMES D’APLICACIÓ.

Aquesta mutualitat es regeix per la normativa seguent:

a)    Disposicions d’aplicació i en especial, les normes legals i reglamentàries regu-          
ladores de les mutualitats de previsió social

b)   Normativa pròpia:
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       1.- Estatuts.
       2.- Reglament que desenvolupin les prestacions. 
       3.- Acords dels òrgans de govern de la mutualitat.

Article 6.- PERSONALITAT.

Aquesta mutualitat té personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar. En particular, 
per adquirir béns, gravar-los i alienar-los; celebrar tota mena d’actes i contractes 
relacionats amb el seu objecte social, i comparèixer davant tota classe d’autoritats, 
tribunals, oficines i dependències, tant públiques com privades.

CAPÍTOL II
DELS ASSOCIATS I DELS PROTECTORS

Article 7.- Són associats de la mutualitat aquelles persones fisiques o jurídiques 
que s’hi inscriuen amb tots els drets i les obligacions que s’estableixin en els pre-
sents estatuts i en el seus reglaments.

L’associat pot inscriure-hi, als sols efectes de tenir dret a les prestacions, aquelles 
persones amb ell vinculades per llaços familiars, de convivència, d’associació o de 
treball, d’acord amb el que disposin els reglaments de cada prestació.

Article 8.- El nombre d’associats és il·limitat i en cap cas no podrà ser inferior al 
mínim legal.

Article 9.- Ingrés de l’associat a la mutualitat. 

Per ingressar com associat de la mutualitat és necessari complir els tràmits i re-
quisits següents.

a) Subscriure la corresponent sol·licitud d’inscripció.

b) Inscriure’s en qualsevol de les prestacions que tingui establertes la mutualitat 
d’acord amb les normes específiques d’aplicació que estableixin els reglaments 
reguladors.
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c) Sometre’s als reconeixements mèdics o qualsevol altra mesura de selecció de 
risc, sempre que la Junta Directiva ho consideri pertinent.

Per al desenvolupament de la seva activitat previsora, la mutualitat podrà utilitzar 
els serveis professionals de mediació d’assegurances que consideri adients.

Article 10.- En rebre la sol·licitud, la Junta Directiva valorarà el compliment dels  
requisits establerts en l’article anterior, adoptant resolució que notificarà al inte-
ressat en un termini màxim de dos mesos.

Artcle 11.- BAIXA DEL ASSOCIAT.

Els associats seran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renuncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva, la qual no 
pendrà efecte fins el mes següent al de la data de la seva recepció.

b) Per exclusió, acordada per la Junta Directiva, segons el que disposa l’article 33.

c) Quan es descobrexi que s’hagués falsejat o tersgiversat alguna dada essencial 
en la sol·licitud d’ingrés.

d) Quan l’associat, per la seva conducta incorrecta vers la mutualitat, per des-
prestigiar-la amb els seus actes o paraules, per haver comès una falta greu o per 
pertorbar la bona administració o bon govern de l’entitat, s’hagi fet mereixedor
de la baixa.

Article 12.- La baixa d’un associat porta implícita la pèrdua de tota mena de drets 
que pogués tenir en la mutualitat, salvats els que expressament són establerts en 
la normativa aplicable.

Artcle 13.- Els associats que haguessin causat baixa voluntària podran sol·licitar 
llur reingrés a la mutualitat. En aquest cas hauran de complir els tràmits establerts 
en l’article 9.

Article 14.- SUSPENSIÓ DELS DRETS ASSOCIATIUS.

Estatuts i Reglament
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1- Quedaran suspesos els drets associatius des del moment què l’associat deixi 
de pagar una quota per causa que li sigui imputable. També se suspendran els 
drets en cas de manca de pagament de les derrames acordades per l’Assemblea, 
així com per l’incompliment de les obligacions previstes en aquets estatuts o dels 
acords adoptats pels òrgans socials de la mutualitat.

2- La suspensió finalitzarà quan l’associat es posi al corrent en les seves obliga-
cions o bé causi baixa definitiva.

3- La manca de pagament de les quotes comporta la suspensió de les cobertures 
que l’associat hagi suscrit, segons determinin els reglaments de prestacions de la 
mutualitat i la normativa vigent.

Article 15.- PERSONES PROTECTORES.

1- L’Assemblea pot conferir la condició de persona protectora a aquelles persones 
físiques o jurídiques que contribueixin en qualsevol forma al sosteniment i des-
envolupament de la mutualitat.

2- Les persones protectores poden participar amb veu i vot en els òrgans socials 
de la mutualitat, però sense que en cap cas aquesta participació suposi un control 
efectiu dels òrgans esmentats.

Article 16.- Tots els associats tenen iguals drets i obligacions, sense perjudici 
que les aportacions que realitzin i les prestacions que percebin guardin la deguda 
relació, estatutariament establerta, amb les circumstàncies personals que en ells 
concorrin i d’acord amb les prestacions en què figurin inscrits.

Article 17.- SÓN DRETS DELS ASSOCIATS:

a) Assistir a les assemblees generals amb dret de veu i de vot per adoptar acords. 
Tots els socis mutualistes tenen els mateixos drets polítics, econòmics i d’infor-
mació. Cada soci o sòcia té un vot, llevat dels supòsits de delegació de votr esta-
blerts per l’article 26.

b) Elegir els òrgans de govern i ser-ne elegits membres.
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c) Disposar de la informació necessària per a participar en les assemblees gene-
rals, especialment la relativa als estats comptables i financers que ha d’aprovar 
l’Assemblea General ordinaria, mitjançant l’examen de documentació que la re-
flecteixi o fonamenti. L’examen es podrà dur a terme en el domicili social, dins 
l’horari d’oficina establert, en el transcurs del període comprès entre la convoca-
tòria i la celebració de l’Assemblea. El mutualista podrà demanar per escrit a la 
Junta Directiva les explicacions o aclariments que consideri  convenients perquè 
li siguin contestades en l’acte de l’Assemblea General.

d) Percebre les prestacions garantides i les derrames actives o de retorn que 
s’acordin.

e) Donar-se de baixa, respectant el termini de preavís de dos mesos.

f) En cas de baixa voluntària, percebre les derrames actives acordades i no sa-
tisfetes, amb deducció de les quantitats degudes. També, d’acord amb el que 
estableixen les disposicions d’aplicació i hagi determinat l’Assemblea, té dret a 
recuperar les quantitas aportades al fons mutual, sempre que no hagin estat con-
sumides en l’exercici de l’activitat pròpia de la mutualitat.

g) Tots els que, en forma general o específica, els reconeguin els presents estatuts 
i els reglaments de prestacons que hagin subscrit.

Article 18.- DEURES I RESPONSABILITAT DELS ASSOCIATS.

1-En són deures:

a) Complir els presents estatuts, els reglaments i els acords dels òrgans de govern 
de la mutualitat.

b) Exercir els càrrecs de la Junta Directiva per als quals fossin elegits, llevat d’ex-
cusa justificada.

c) Complimentar els requisits i els tràmits que, en relació amb les prestacions, 
s’estableixin en els corresponents reglaments.

Estatuts i Reglament
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d) Abonar les quotes d’entrada, a favor propi o d’altri, les periòdiques i les derra-
mes que s’acordin. L’obligació de pagament neix en el moment d’inscriure’s  en la 
prestació.

e) Comunicar a la mutualitat els canvis de domicili que s’efectuïn.

f) I tots aquells que, en forma general o específica, siguin establerts en aquests 
estatuts i en els reglaments de prestacions corresponents.

2- La responsabilitat dels associats pels deutes socials quedarà limitada a una 
quantitat inferior al terç de la suma de les quotes que haguessin satisfet en els tres 
últims exercicis, amb independencia de la quota de l’exercici corrent.

Article 19.- DRETS I DEURES DELS PROTECTORS.

Els protectors de la mutualitat estan obligats a complir els presents estatuts, po-
dent realitzar aportacions al fons mutual segons establexi l’Assemblea General. 
Aquestes aportacions poden reemborsar-se en les condicions establertes per l’As-
semblea i segons determini la normativa vigent.

CAPÍTOL III
DELS ÒRGANS SOCIALS

Article 20.- Els òrgans socials de la mutualitat son l’Assemblea General, la 
Junta Directiva i, si s’escau, la Comissió de Control.

                                          ASSEMBLEA GENERAL

Article 21.- L’Assemblea General ès l’òrgan sobirà de la mutualitat i li co-
rrespon:

a) L’aprovació i la modificació dels estatuts i, en el seu cas, de la normativa 
de règim intern que els desenvolupi.
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b) El canvi de domicili social, si comporta canvi de municipi.

c) L’elecció, el nomenament i la revocació dels membres de la Junta Direc-
tiva, i l’elecció i el nomenament  dels membres de la Comissió de Control.

d) L’examen i l’aprovació de la gestió de la Junta Directiva i de la memòria, 
el balanç i els estats de comptes de la mutualitat.

e) L’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de la Junta 
Directiva.

f) L’aprovació dels pressupostos que li presenta llur Junta Directiva.

g) Les aportacions dels socis al fons mutual i la regulació, si s’escau, del 
reintegrament de les aportacions i de l’acreditació d’interessos.

h) La fixació de les derrames.

i) La determinació de l’aplicació de resultats.

j) La fusió, l’escissió, la dissolució, la cessió de cartera, la cessió d’actius i 
passius i la transformació de la mutualitat.

k) La federació i l’agrupació amb altres mutualitats.

l) La constitució de societats de caràcter mercantil o la participació en la 
constitució amb aportació de capital de la mutualitat.

m) El nomenament d’auditors de comptes.

n) L’aprovació de les condicions en què la mutualitat pot recórrer al fi-
nançament subordinat, entre les quals, les condicions de les quotes parti-
cipatives.

Estatuts i Reglament
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o) La reducció de drets econòmics per raó de solvència justificada tècni-
cament.

Article 22.- L’Assemblea General està integrada pels mutualistes i, si s’es-
cau per les persones protectores, la participació de les quals no podrà su-
posar el control efectiu de lòrgan esmentat. Cada assembleista tindrà dret 
a un vot.

Artcle 23.- Són president i secretari de l’Assemblea General aquells socis 
que ocupin els mateixos càrrecs a la Junta Directiva. Correspon al presi-
dent de l’Assemblea dirigir les deliberacions, mantenir l’ordre i vetllar pel 
compliment de les formalitats exigides per la legislació vigent.

Article 24.- Correspon a la Junta Directiva la convocatòria de les reunions 
de l’Assemblea General, que haurà d’efectuar amb una antelació mínima de 
quinze dies al de la celebració, per mitjà de comunicació escrita, que ha de 
contenir el lloc, la data i l’hora d’inici de la primera i segona convocatòria 
de l’Assemblea, entre les quals hi ha d’haver una hora de diferència, i l’ordre 
del dia.

En la convocatòria s’hi farà constar el dret dels associats a examinar la 
documentació relativa als assumptes a tractar, en el domicili social de la 
mutualitat.

Aquesta comunicació s’ha de fer pels mitjans següents:

a) Per notificació tramessa a tots els mutualistes.

b) Per anunci publicat en el domicili social.

Article 25.- L’Assemblea General té les seves reunions en sesió ordinària o 
extraordinària.

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

13



1- En sesió ordinària es reuneix una vegada l’any dins del primer semestre 
per tal de tractar, com a mínim, els assumptes assenyalats en a l’apartat (d) 
i (i) de l’article 21

2- En sesió extraordinària es reuneix sempre que la Junta Directiva ho 
consideri oportú, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats 
no inferior al 10% del quals hi hagués a 31 de desembre últim. En la sol·li-
citud caldrà especificar els assumptes a tractar. Aquest mateix percentatge 
d’associats podrà sol·licitar la inclusió d’algún punt en l’ordre del dia.

Article 26.- Les reunions de l’Assemblea General es celebraran en primera 
o segona convocatòria. Per constituir-se vàlidament en primera convoca-
tòria és necessària, almenys, l’assistència de la meitat més un dels assam-
bleistes. En segona convocatòria, quedarà constituïda qualsevol que sigui 
el nombre d’assistents.

L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots pre-
sents i representats, excepte en els supòsits determinats en les lletres (a), 
(g), (j) i (o) de l’article 21, per als quals és necessària la majoria de dos 
terços dels vots entre presents i representats. La votació serà secreta si ho 
demanen el 10% dels presents.

Els assembleistes que no puguin assistir a una reunió d’Assemblea poden 
delegar el seu vot en un altre assembleista i ho comunicaran per escrit a la 
Presidencia de la mutualitat. Cada assembleista no podrà ostentar més de 
deu representacions.

Article 27.- De cada sessió de l’Assemblea General s’estendrà un 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 una llista dels assistents a la 
sesió i incloure-la o adjuntar-la a l’acta. Aquesta acta haurà d’anar signada 

Estatuts i Reglament

14



pel president, pel secretari i per tres assembleistes designats en la mateixa 
Assemblea, un dels quals, si s’escau, serà designat d’entre aquells que ha-
guessin dissentit dels acords adoptats. L’acta ha de ser inscrita dins dels 
quinze dies següents en el llibre d’actes i ha d’esser aprovada, en el mateix 
període, per la mateixa Assemblea o, si no se n’hi té cap, pels mateixos 
signants de l’acta.

L’associat que ho desitgi pot sol·licitar, un cop aprovada, certificació de 
l’acta de l’Assemblea, que li serà lliurada pel secretari, amb el vist i plau del 
president, en un ternini màxim de deu dies.

Els acords de l’Assemblea General poden ser impugnats en la forma i amb 
els requisits que estableixin les normes legals d’aplicació.

                                              JUNTA DIRECTIVA

Article 28.- La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de representació, de 
govern i de gestió de la mutualitat. Està formada per: President, Vicepre-
sident, Secretari, Vicesecretari, Tresorer, Comptador i  un màxim de tres 
Vocals.

Article 29.- Els membres de la Junta Directiva seràn elegits per votació 
secreta de l’Assembles General per majoria de vots presents i representats.

Podran formar part de la Junta Directiva les persones associades a la Ger-
mandat que es trobin al corrent de les seves obligacions i les persones tre-
balladores de l’Entitat, si bé, aquestes últimes o llurs representants no hi 
podran tenir majoria de membres.

En qualsevol cas, les persones candidates a ser membres de la Junta Direc-
tiva hauran de reunir els requisits d’honorabilitat i aptitud que determini 
la normativa vigent, i no podran incórrer en cap situació de prohibició o 
incompatibilitat legal o estatutaria. Les candidatures s’hauran de forma-

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ
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litzar en el termini d’una setmana abans de la celebració de l’Assemblea 
General, tenint en compte que l’edat màxima per ser elegit membre de la 
Junta Directiva és de 99 anys.

La Junta Directiva distribuirà els càrrecs entre les persones elegides per 
l’Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva poden ser reele-
gits, amb un màxim de catorze mandats complerts consecutius.

No poden formar part de la Junta Directiva els socis que es trobin en una 
situació de conflicte d’interessos amb la mutualitat. S’entén que es pro-
dueix 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 mutualitat. No hi ha competència 
directa en el cas de persones designades o proposades pels socis protectors 
de la mutualitat o per societats en les quals aquests hi tingun una partici-
pació significativa.

L’existencia d’una situació de conflicte d’interessos comporta la impossi-
bilitat  d’accedir a la Junta Directiva o, en el cas que es produeixi aquesta 
situació de manera sobrevinguda, el cessament com a membre de la junta, 
previ acord d’aquest òrgan, amb audiència de l’interessat.
En cas de discomformitat amb l’acord, l’interessat pot recorrer la decisió de 
la Junta segons determinen els articles 54 i 55.

Els membres de la Junta Directiva tenen dret a ser remunerats en funció 
de la seva dedicació a la Germandat i, en tot cas, al rescabalament de les 
despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

La remuneració consistirà en una part fixa i una altre variable, i haurà de 
ser determinada cada any per la pròpia Junta Directiva, que en donarà 
compte a l’Assemblea General.

La remuneració de la Junta Directiva forma part de les despeses d’adminis-

Estatuts i Reglament
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tració de la Germandat, les quals, en el seu conjunt, no poden superar els 
límits establerts a la normativa d’aplicació. 

Article 30.- El mandat dels membres de la junta Directiva té una durada 
de quatre anys, amb la renovació íntegrament cada quatre anys. El mandat 
és personal i per tant independent del càrrec que s’ocupi.

Article 31.- La Junta Directiva, que ha de ser convocada pel president o 
per la persona que n’exerceixi les funcions, es reuneix, amb caràcter ordi-
nari un cop cada tres mesos, com a mínim, i amb caràcter extraordinari 
tantes vegades com calgui. Aquesta convocatoria es farà per escrit i es tra-
metrà 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 convocatoria i l’ordre del dia.

Article 32.- Els membres que no assisteixin a una reunió de la Junta Direc-
tiva, per raons d’urgència a la convocatòria, poden delegar la representació 
en la Junta Directiva en un altre membre. Els acords presos per la Junta Di-
rectiva, tant en la primera com en segona convocatòria, són vàlids si hi son 
presents la meitat més un dels seus components. La segona convocatoria 
s’ha de tenir mitja hora després de la fixada per la primera.

Els acords seran presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del pre-
sident serà diriment.

Les actes de les reunions de la Junta Directiva, que han d’esser 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.

La manca d’assistencia injustificada d’un membre de la junta a tres sesions 
consecutives podrà donar lloc a l’exclusió del càrrec per acord de l’Assem-
blea General a proposta de la pròpia Junta Directiva. També es produirà 
vacant en el supòsit de baixa com a associat.

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ
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Les vacants que es produeixin seran cobertes per la Junta Directiva amb 
caràcter provisional fins a la pròxima reunió de l’Assemblea General.

Article 33.- LA JUNTA DIRECTIVA TÉ LES ATRIBUCIONS SE-
GUENTS:

a) Resoldre sobre l’admisió i la readmisió d’associats.

b) Establir i executar la política previsora, financera i social de la mutua-
litat.
c) Acordar i executar la inversió dels fons socials, adquirir qualssevol bens, 
mobles i immobles, valors i drets.

d) Nomenar el director general.

e) Designar les persones encarregades de realitzar funcions fonamentals.

f) Aprovar els reglaments de prestacions i les seves modificacions.

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’ambit 
territorial de la mutualitat.

h) Crear els òrgans consultius de la mutualitat i designar-ne els membres.

i) Formular els comptes anuals.

j) Executar els acords de l’Assemblea General. 

k) Decidir sobre les baixes i expulsions dels associats en cas d’incompli-
ment dels seus deures. Aquest acord d’expulsió haurà d’estar degudament 
motivat i notificat a l’interessat, previ un tràmit d’audiencia perquè aquest, 
en un termini no inferior a quinze dies, pugui fer les al·legacions que con-
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sideri convenients en el seu descàrrec a la vista de la proposta de resolució.
Contra la decisió de la Junta Directiva, l’associat pot recórrer en la forma 
establerta en els articles 54 i 55.

l) En general, exercir totes aquelles altres funcions i facultats que no esti-
guin atribuïdes expresament a cap altre òrgan social.

Article 34.- CORRESPON AL PRESIDENT:

a) La representació legal i oficial de la mutualitat, davant tota mena d’auto-
ritats, tribunals, organismes públics i privats, amb àmplies facultats, àduc 
la d’atorgar poders generals i especials.
b) Adoptar totes aquelles mesures que consideri necessàries per al bon 
funcionament de la mutualitat dintre dels límits estatutaris i reglamentaris.

c) Tenir cura de l’acompliment dels presents estatuts i reglaments, dels 
acords de l’Assemblea General i dels de la pròpia Junta Directiva.

d) Subscriure amb el secretari les actes de les reunions dels òrgans de la 
mutualitat i els certificats corresponents.

Article 35.- CORRESPON AL VICEPRESIDENT:

El vicepresident substitueix al president en els casos d’absència, malaltia, 
defunció o qualsevol altre que ho exigeixi i l’ajudarà en la seva comesa.

Article 36.- CORRESPON AL SECRETARI:

a) Custodiar els llibres d’actes.

b) Redactar les actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

c) Lliurar certificacions amb referència als llibres i als documents de la 
mutualitat, amb el vistiplau del president.

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ
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El càrrec de secretari pot ser exercit per un membre de la Junta Directiva 
o per un professional extern a la Junta,  llicenciat en dret, amb veu i sense 
vot.

Article 37.- CORRESPON AL TRESORER:

a) Custodiar els fons de l’Entitat, tenir cura dels cobraments i de la seva 
anotació i el seu registre en els llibres pertinents.

b)  Juntament amb el secretari, preparar els balanços i inventaris, els pres-
supostos per a l’estudi i aprovació de la Junta Directiva.

Article 38.- CORRESPON AL VICESECRETARI, COMPTADOR I 
VOCALS:

a) El vicesecretari ajudarà al secretari en les seves funcions i el substituira 
quan s’escaigui

b) El comptador haurà de comprovar mensualment els llibres de compta-
bilitat de la mutualitat i, si s’escau, ajudarà al tresorer en les seves funcions 
i el substituirà quan s’escaigui.

c) Els vocals, si n’hi ha, ajudaran en llurs comeses als altres càrrecs i els 
substituiran quan suigui necessari.

                                       COMISIÓ DE CONTROL

Article 39.- La Comisió de Control està formada per tres associats que no 
formin part de la Junta Directiva, elegits per l’Assemblea General. Aquesta 
Comissió s’ha de reunir, com a mínim una vegada a l’any, i li correspon ve-
rificar el funcionament financer de la mutualitat; el seguiment de la gestiò 
econòmica i financera de la mutualitat; l’emissió d’informes d’ordre intern 
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CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU

Article 40.- Els ingressos de la mutualitat s’integren en llur patrimoni i es 
destinen a llurs finalitats. Són constituïts pels recursos següents:

a) Les quotes d’entrada que es puguin establir.

b) Les quotes o les aportacions econòmiques que en el seu cas efectuin les 
persones protectores i els ingressos per concerts.

c) Les quotes periòdiques i les derrames que satisfacin els associats.

d) Els productes, els fruits, les rendes o els interessos de les provissions 
tècniques, les reserves i els béns en que legalment s’hagin invertit.

e) les subvencions, aportacions voluntàries, donacions i llegats.

f) Qualsevol altre recurs legítim.

Al tancament de cada exercici i un cop constituïdes les provisions tècni-
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sobre els aspectes relatius a la gestiò econòmica i financera; l’encàrrec a 
experts independents i externs a la mutualitat, amb caràcter exepcional, 
d’estudis i informes de viavilitat econòmica i financera, i la sol·licitud d’in-
formació als auditors de comptes de la mutualitat.
El resultat del seu treball s’ha de consignar en un informe escrit, dirigit al 
president de la Junta Directiva, i desprès a l’Assemblea General.

La duració del mandat dels membres de la Comissió de Control és de qua-
tre anys, transcorregut aquest termini es renovaran tots els membres.



ques establertes, l’exedent que pugui resultar serà destinat a ampliar el fons 
mutual, a constituir un fons general de reserves, amb l’objectiu de garantir 
la solvència de la mutualitat o, si s’escau, millorar la prestació , segons de-
termini l’assemblea.

Del fons general, i en el supòsit que els resultats d’un exercici fossin tèc-
nicament negatius, es detrauran les quantitats que s’haguessin d’imputar 
a les provisions  tècniques abans esmentades, sense perjudici d’acudir a 
derrames.

Artcle 41.- La mutualitat haurà de constituir i mantenir el fons mutual i 
les provisions tècniques en la forma que estableixin les disposicions legals 
o reglamentàries vigents, justificar un marge de solvència i un fons de ga-
rantia que no podrà ser inferior a l’establert en les disposicions d’aplicació 
i , en el seu cas, un fons de maniobra que es calcularà d’acord amb la nor-
mativa reguladora.

El fons mutual es constitueix d’acord amb les disposicions legals d’apli-
cació. Correspon a l’Assemblea General acordar la quantia i la forma de 
dotació del fons mutual, podent destinar-hi els resultats de l’exercici, i fixar 
el reembossament de les quantitats aportades, llevat que s’haguessin con-
sumit en compliment de la seva funció específica.

Article 42.- Les provisions tècniques s’hauràn d’invertir en la forma pre-
vista per la normativa vigent. Les reserves lliures i els fons socials podran 
ser invertits d’acord amb el que determini la mutualitat, llevat de disposi-
ció en contra.

Article 43.- Els fons líquits de la mutualitat hauran de ser dipositats en 
establiments de crèdit que ofereixin garantia suficient, llevat de les ne-
cessàries disponibilitats de mitjans líquits o de caixa que en cada que en 
cada moment estableixi la Junta Directiva.

Estatuts i Reglament

22



CAPÍTOL V
DE LA PREVISIÓ SOCIAL

Article 47.- Per tal de donar compliment al seu objectiu social, la mu-

tualitat pot assumir en la previsió de riscos sobre les persones, les con-
tingències de mort, servei d’enterrament i premi a l’antiguitat de l’associat 
o associada, garantint prestacions econòmiques en forma de capital o de 
renda. També podrà atorgar prestacions per raó d’obsequi al matrimoni, 
premi a la matrenitat per fills nats, i operacions d’assegurança d’accidents i 
malaltia, intervenció quirúrgica, i altres modalitats d’assistència, així com 
prestar ajuts familiars per subvenir a necessitats motivades per fets o actes 
jurídics que impedeixin temporalment l’exercici de la professió; sempre i 
quan la mutualitat hagi tancat l’exercici econòmic anterior amb saldo po-
sitiu
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Per mobilitzar els fons, serà necessària la signatura de les persones o càrrecs 
que la Junta Directiva determini i en la mesura que estableixi.

Article 44.- Els associats hauran de satisfer les quotes que corresponguin a 
les prestacionsen les quals figurin inscrits mitjançant la domiciliació ban-
cària dels rebuts corresponents. Aquest sistema de pagament podrà ser 
substituït, en casos especials, pel del cobrament del corresponent import 
en el domicili social de la mutualitat, durant els primers quinze dies habils 
despès del venciment.

Article 45.- La mutualitat portarà la seva comptabilitat d’acord amb el que 
estableixin les disposicions d’aplicació.

Article 46.- Les despeses d’administració no podran excedir dels límits 
que aprovin els organismes públics competents.
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La mutualitat també pot realitzar totes aquelles operacions permeses per la 
normativa d’aplicació per a les quals sigui autoritzada.

Les cobertures de previsió social que s’estableixin es regularan mitjançant 
Reglaments específics per a cada contingencia, prestació o servei, d’acord 
amb el programa d’activitats.
Aquests Reglaments han de contenir, com a mínim, el segúent:

a) Les persones que poden tenir dret a prestació.

b) Els requisits per causar dret a prestació. Naixement, durada i extensió 
del dret.

c) La definició del risc cobert, límits i exepcions. Classe de prestació (acció 
protectotra), quantia d’aquesta o intensitat del servei.

d) La quota , quantia i forma de pagament.

La mutualitat també pot actuar per mitjà de pòlisses, que hauran d’inclou-
re el contingut mínim establert per als Reglaments.

Article 48.- La mutualitat assumeix directament i totalment els risc asse-
gurats, sense perjudici de poder concertar els convenis de reassegurança 
que consideri oportuns i siguintècnicament i legalment procedents.

Cada Reglament ha d’anar acompanyat d’un estudi tècnic actuarial que 
justifiqui la viavilitat de la quota, amb fixació de les despeses d’administra-
ció corresponents.

Article 49.- La distribució dels productes asseguradors s’efectuarà pels 
propis mutualistes i pels sistemes de mediació que permeti la normativa 
vigent.
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CAPÍTOL VI
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Article 50.- La modificació dels estatuts requereix la reunió de l’Assemblea 
General convocada al efecte, i un acord adoptat per majoria de les dues 
terceres parts dels vots presents i representats. 

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ, CESSIÓ DE CARTERA, 
CESSIÓ D’ACTIUS I PASSIUS, FEDERACIÓ I AGRUPACIÓ DE LA 
MUTUALITAT

  
Article 51.- La mutualitat es podrà transformar, fusionar, escindir, cedir 
cartera de mutualistes, cedir actius i passius, federar i agrupar amb altres 
mutualitats, previ acord de l’Assemblea General reunida en sessió extraor-
dinaria convocada a l’efecte i per majoria de dos terços dels vots, compli-
mentant tot quan en relació amb aquestes qüestions estableixin les dispo-
sicions d’aplicació.

                              DISSOLUCIÓ DE LA MUTUALITAT

Article 52.- LA MUTUALITAT PODRÀ DISSOLDRE’S:

a) Per quedar un nombre d’associats inferior al mínim legal.

b) Per acord de l’Assemblea General, reunida en sessió extraordinària con-
vocada a l’efecte, i adoptat per majoria de les dues terceres parts dels vots 
presents i representats.

c) Per qualsevol altra causa prevista en les disposicions vigents.

Article 53.- En cas de dissolució de la mutualitat, es practicarà la liqui-
dació en la forma indicada per les disposicions d’aplicació, i pel que es 
refereix a la destinació del patrimoni i a la continuïtat de les prestacions a 
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què els associats tinguessin dret, s’estarà al que detreminin les normes i els 
acords presos en Assemblea General.

Article 54.- El col·lectiu d’associats i cadascun dels mutualistes estan 
sotmesos a la competencia dels jutjats i tribunals del domicili social del 
asegurat, sense prejudici de sotmetre la controversia al titular del Servei 
d’Atenció a l’Asegurat en primer lloc, i al Servei de Reclamacions de l’Or-
gan Superior de la Generalitatr de Catalunya seguidament.

Article 55.- La mutualitat disposa d’un servei d’atenció al client encarre-
gat de resoldre les queixes i les reclamacions dels mutualistes, assegurats, 
beneficiaris o els seus drethavents contra acords de la mutualitat, sense 
perjudici d’acudir a la via judicial o als procediments de conciliació i arbi-
tratge que tingui establerts la Federació de Mutualitats de Catalunya, a la 
qual està adherida la mutualitat.

Article 56.- DE LES FEDERACIONS

Aquesta mutualitat està voluntàriament adherida a la FEDERACIÓ DE 
MUTUALITATS DE CATALUNYA, i accepta els seus Estatuts i els Regla-
ments dels Serveis que tingui establerts.

               MECANISMES DE PROTECCIÓ DELS ASSEGURATS



D’acord amb la normativa, els presents Estatuts foren elevats a escriptura pública devant 
el notari de Sant Vicenç dels Horts, en Josep Maria Fugardo Estivill, el dia 19 de maig 
de 2004, i registrats al Registre Mercantil de Barcelona en el volúm 26091, foli 117, full 
B 99702, inscripció 11, en data del dia 15 de juny de 2004. Així mateix, el dia 29 de juny 
de 2004, després de la corresponent protocolització i inscripció al Registre Mercantil de 
Barcelona, es presentà al Departament d’Economia i Finances (Direcció General de Po-
lítica Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya) per a la seva inscripció al 
Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya, la resolució favorable de la qual 
esdevingué el dia 22 de juliol de 2004. 

El secretari

Aleix Aznar i Fernández

Vistiplau
El president

Jaume Pons i Domènech

GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

                                   DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El nombre màxim de mandats establert en l’article 30 comença a computar 
per a cada membre de la Junta Directiva en el moment en que es produeixi 
la primera elecció o reelecció a partir de la data de l’Assemblea que aprovi 
l’adaptació dels presents estatuts a la Llei 10/2003.

Cervelló, 25 de juny de 2016



REGLAMENT
DE LA GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS

                                           NORMES GENERALS

Article1.- A l’empara del que disposa la normativa vigent sobre entitats de 
Previsió Social, i en compliment d’allò que disposa l’article 48 dels nostres 
Estatuts Socials, d’acord en l’articulat del present Reglament, la Mutualitat 
Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, garantitzarà a llurs associ-
ats la cobertura de cadascuna de les prestacions o subsidis en que figurin 
inscrits i que es detallen tot seguit.

Article 2.- La finalitat essencial de la Germandat ha estat fonamentalment 
la inscripció d’associats en un grup de prestacions tradicionals que passa-
rem a anomenar Secció “A”, les característiques de la qual son les de man-
tenir el seu esperit fundacional mitjançant prestacions i quotes de poca 
quantia, si bé en un futur es puguin adequar a les noves necessitats.

I d’acord amb el que assenyala l’article 1 del present Reglament, es crea la 
Secció de Previsió Lliure, les prestacions, subsidis i quotes, les quals vénen 
especificades i regulades en els articulats corresponents.
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Art. 2 bis.-L'associat està obligat al pagament de les quotes per a la inscrip-
ció efectuada a favor propi o d'altre, de conformitat amb l'establert en els 
estatuts socials.
L'obligació de pagament de les quotes naixerà en el moment de la inscrip-
ció.
Si la primera quota o derrama, no ha estat pagada, per causa atribuïble al 
mutualista, la Mutualitat té dret a resoldre la relació iniciada, donant-lo de 
baixa de la prestació, o a exigir el pagament de la quota no pagada en via 
executiva sobre la base del document d'inscripció. La Mutualitat, en cas 
que es produeixi un sinistre i encara no hagi estat pagada la quota, queda 
deslliurada de les seves obligacions. 
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La forma i el lloc de pagament de les quotes, seran els previstos en el docu-
ment d'inscripció, sense perjudici d'allò regulat als estatuts.
És condició indispensable perquè es tingui dret a les indemnitzacions es-
tablertes per a cada prestació o subsidi, que el mutualista estigui al corrent 
en el pagament de quotes corresponents a les inscripcions efectuades.
En cas d'impagament de les quotes successives a la primera, la cobertura 
que atorga la prestació o subsidi quedarà en suspens passat un mes del 
dia del seu venciment, i si la Mutualitat no reclama el pagament dins dels 
sis mesos següents al venciment de la quota, s'entendrà que la cobertura 
queda extingida. 
En qualsevol cas, quan la cobertura queda en suspens la Mutualitat única-
ment pot exigir el pagament de la quota del període de risc en curs.
Si la relació no ha quedat resolta o extingida segons l'establert anterior-
ment, la cobertura torna a tenir efectes l'endemà del dia en què el soci hagi 
pagat la quota.
La manca de pagament de les quotes, derrames passives o de les aporta-
cions obligatòries és causa de baixa del soci, un cop transcorreguts seixanta 
dies des del requeriment per al pagament. No obstant això, la relació amb 
la Mutualitat continua vigent fins el venciment del període de cobertura en 
curs, moment en què quedarà extingida, si bé subsisteix la responsabilitat 
pels deutes pendents.
El mutualista seguirà obligat a satisfer les quotes que vagin vencent, encara 
que la prestació estigui en suspens.

Art. 2ter.-L'associat té l'obligació en tot moment de comunicar a la Mu-
tualitat els canvis de domicili personal i els de domiciliació del pagament 
de rebuts de forma fefaent, així com les circumstàncies que agreugin el risc 
i siguin de naturalesa tal que, si haguessin estat conegudes en el moment 
de la inscripció, aquesta no s'hauria efectuat o, en el cas d'haver-se realit-
zat, s'hauria fet en condicions diferents.
Les esmentades comunicacions, o l'incompliment d'aquestes, produirà els 
efectes legalment previstos.
En el supòsit d'indicació inexacta de l'edat del subjecte protegit, la Mutualitat 
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Article 3.- SUBSIDIS (obsequis i ajudes) I QUOTES DE LA SECCIÓ “A”

Els subsidis tradicionals que la Germandat ha anat concedint, queden es-
tablertes en el present Reglament per mitjà de les agrupacions següents:

AGRUPACIO I: Malaltia, que prestarà subsidis econòmics en els casos de 
malaltia o bé accident.

AGRUPACIÓ II: Cirurgia, que oferirà subsidis econòmics en cas d’inter-
venció quirúrgica.

AGRUPACIÓ III: Enterrament, Que garantitzarà el pagament d’una sola 
vegada d’indemnització econòmica en el cas d’enterrament de l’associat o 
associada.

quedarà alliberada de l'acompliment de la prestació o subsidi, quan aque-
lla excedís de la indicada com a límit per accedir a la prestació o subsidi i 
en el cas de reserva o inexactitud al complimentar el qüestionari, si inter-
vingués dol o culpa greu.
Quan, no obstant la inexactitud, l'edat no excedís de l'esmentat límit, la 
Mutualitat reduirà la prestació en proporció a les quotes aplicades, cas 
d'haver estat aquestes inferiors a les que haguessin correspost, o bé resti-
tuirà a l'associat l'excés de la quota aplicada, cas d'haver resultat superior 
a la corresponent. 

Art. 2 quater.- S’estableix una carència per a gaudir de les prestacions o 
subsidis contingudes en aquest reglament de dos anys a comptar des de 
l’alta com a associat a la mutualitat. Aquesta carència no s’aplicarà si els 
mutualista o assegurat tenia contractada una assegurança d’enterrament 
amb altra entitat just abans d’incorporar-se a la Mutualitat.
En cas de defunció per accident no s’aplicarà cap període de carència. 
Les accions que es derivin de la relació de protecció prescriuen als cinc 
anys des de la producció del fet que dóna lloc al seu naixement. La cadu-
citat per al cobrament de la prestació o subsidi reconeguda es produirà a 
l'any a partir de la notificació en forma a l'interessat.
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AGRUPACIÓ IV: Obsequi a la Natalitat, que prestarà obsequis econò-
mics per cada fill nat una sola vegada, sempre i quant la Mutualitat hagi 
tancat l’exercici  de l’any anterior amb saldo positiu.

AGRUPACIÓ V: Obsequi al Matrimoni, que atorgarà per una sola vega-
da un obsequi econòmic en cas de matrimoni o parella de fet legalment 
constituïda, sempre i quant la mutualitat hagi tancat l’exercici anterior amb 
saldo positiu.

AGRUPACIÓ VI: Obsequi a l’Antiguitat, que atorgarà una ajuda econò-
mica a l’associat o associada que assoleixi els 65 anys d’edat. L’ajuda s’efec-
tuarà una sola vegada. Sempre i quant la Mutualitat hagi tancat  l’exercici 
anterior amb saldo positiu.

Les agrupacions IV, V i VI no tenen caràcter assegurador, i s’atendran en 
funció dels recursos que la Junta Directiva destini a fer-les fron.

AGRUPACIÓ VII: Llarga Malaltia, que prestarà subsidi econòmic en el 
supòsit de malaltia prolongada o incapacitat de l’associat. 

Totes i cadascuna d’aquestes Agrupacions es regiran per les peculiars con-
dicions establertes, els detalls respecte l’edat d’ingrés, import del subsidi a 
percebre, terminis de carència i manera de concessió queda ressenyat sota 
els epígrafs corresponents.

Article 4.- La quota de la Secció “A” es publicarà en el taullell d’anuncis de 
les oficines de la Germandat o a la pàgina web. En relació a l’AGRUPACIÓ 
III Enterrament i l’AGRUPACIÓ IV Obsequi a l’Antiguitat, les quotes 
estaran integrades en el import la quota de la Secció “A”.

Article 5.- En qualsevol exercici econòmic, quan els fons destinats a la 
cobertura de risc no permetés cobrir les prestacions o subsidis correspo-
nents, la Junta Directiva estarà facultada per tal d’acordar una derrama 
entre els associats i associades.    
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b) Gaudir de bona salut. En tot cas la Junta Directiva podrà ordenar el 
reconeixement facultatiu del nou ingressat;

c) Complimentar l’imprès-sol·licitud que serà proporcionat per la Ger-
mandat, en el qual constatarà: Nom i Cognoms, data de naixement, domi-
cili del sol·licitant, professió, domicili bancari i una declaració formal de 
trobar-se en perfecte estat de salut i d’acceptar el present Reglament de la 
Germandat.

Article 7.- L’associat que en complimentar la sol·licitud d’ingrés hagués 
sorprès la bona fe de la Junta Directiva, amagant o tergiversant quelcom 
essencial que vulneri aquest Reglament en perjudici de la Germandat, po-
drà ésser expulsat, perdent tots el drets adquirits.

Article 8.- Per tenir dret a qualsevol prestació subsidi, l’associat haurà 
d’acreditar que es troba al corrent de pagament de la seva quota.

Article 9.- Tots els subsidis  o prestacions concedides per la Germandat de 
Sant Sebastià, tant pel que fa a les de la «Secció A» com a les de la «Secció 
de Previsió Lliure», tindran caràcter personal i intransferible i en cap cas 
podran ésser embargades, cedides, ni servir de garantia a cap mena d’obli-
gacions assumides pels propis associats ni per llurs beneficiaris. 

                                                  AGRUPACIÓ I
 MALALTIA

Article 10.- S’estableix un sol grup per aquest subsidi amb una ajuda econò-
mica diari, la quantia del qual consta a la pàgina web de la Germandat i 
al taulell d’anuncis de les seves oficines. En aquesta modalitat s’admetrà la 

Article 6.- PER INGRESSAR A LA «SECCIÓ A»

a) Ser major d’edat



inscripció d’associats, i de les persones que aquesta puguin inscriure-hi, les 
quals gaudiran dels beneficis que la modalitat atorga i hauran de complir 
els mateixos requisits i condicionaments que estableixi aquest Reglament, 
d’acord amb el que disposen els Estatuts socials.

Article 11- .Per a poder percebre un subsidi de malaltia es requereix:

1r.-Estar al corrent de pagament de quotes i superar el període de carència 
previst a l’article 2 quater; 

2n.- Ésser afectat d’una malaltia o procés patològic, mèdic o quirúrgic, que 
impedeixi tota mena de treball sigui aquesta remunerat o domèstic;

3r.- Notificar la malaltia a la mutualitat mitjançant comunicació de baixa 
estesa i subscrita pel metge que assisteixi el pacient, en la qual es faran 
constar amb claredat el nom i els cognoms, la malaltia que pateix i el do-
micili o lloc on se l’atén, el qual haurà de lliurar a les oficines de l’Entitat el 
més aviat possible, per tal d’evitar els perjudicis que poguessin produir-se 
en relació a tot el que estableix l’article següent. 

Article 12.- El subsidi començarà a ser acreditable a partir del dia següent 
a la recepció de la baixa a les oficines de l’Entitat i es percebrà durant un 
període màxim de 90 dies.

Article 13.- L’associat que hagués percebut subsidi de malaltia per un pe-
ríode inferior a 90 dies i emmalaltís de nou dintre del termini de 180 dies, 
comptats a partir de la data de l’alta, solament tindrà dret a completar-lo 
fins al susdit període màxim de 90 dies. 
Si es tracta de malaltia recidiva o bé de continuïtat d’aquesta, el còmput 
de dies, als efectes del màxim de 90, es farà independentment del temps 
transcorregut des de l’alta. 
Quan la Junta hagi classificat una afecció com de llarga malaltia per ha-
ver-se exhaurit el termini de 90 dies, no es farà càrrec de les successives 
baixes motivades per aquesta. 
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Article 14.- L’associat malalt que percebi subsidi és obligat a comunicar en 
la deguda forma a la mutualitat:

a).- Les variacions de diagnòstic i tractament que experimenti la seva 
malaltia, sempre que puguin repercutir en la classificació d’aquesta i pro-
duir una variació en la quantia del subsidi, segons s’estableix als articles 
anteriors;

b).- El trasllat, per al seu millor tractament, a un establiment sanitari o en 
un altre domicili.

Article 15.- Els subsidis d’aquesta modalitat es denegaran, se suspendran 
o s’acabaran en les circumstàncies següents:

a).- Quan el soci segueixi un tractament prescrit per una persona no auto-
ritzada per l’exercici de la medicina;

b).- Quan sigui donat d’alta pel facultatiu que tingui cura del seu estat o pel 
metge inspector de l’Entitat; 

c).- Quan no faciliti les inspeccions mèdiques que consideri oportunes la 
Junta Directiva; 

d).- Quan l’afecció que pateixi l’associat sigui d’índole imprecisa, sense 
símptomes objectius de malaltia; 

e).- Quan la malaltia hagi estat adquirida abans de l’ingrés a la Mutualitat 
o bé contreta a conseqüència de l’ús de tòxics o drogues, d’alcoholisme o 
d’actes d’imprudència temerària; 

f).- Quan el soci exerceixi alguna activitat que li proporcioni un ingrés 
econòmic o bé la Junta Directiva, previ informe mèdic, consideri que pot 
exercir-la; 
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g).- Quan l’associat, sense la deguda autorització de la Junta Directiva, 
canviï de residència o del domicili en el qual romangués malalt, i també 
quan incompleixi el règim de sortides de domicili fixat per aquesta, en 
aquells casos en què la dita mesura s’hagués estimat convenient; quedaran 
exceptuats. però, d’aquesta prescripció, els casos d’urgència reconeguda. 
En els casos en què es comprovi l’existència de circumstàncies que deter-
minin l’incompliment o la infracció del present article i dels seus concor-
dants, la Junta Directiva assenyalarà la data en què s’hagi d’acabar el sub-
sidi, podent arribar a la seva anul·lació total en cas d’advertir notòria mala 
fe.

                                                  AGRUPACIÓ II

CIRURGIA

Article 16.- Quan per una causa traumàtica o lesió que requereixi inter-
venció quirúrgica i el malalt es trobi incapacitat temporalment per efec-
tuar tota mena de treballs, podrà tenir dret a un subsidi diari durant un 
període màxim de 50 dies.
El dret de percebre la prestació de Cirurgia ve regulat pels mateixos ar-
ticles del servei de malaltia. La quantia del subsidi està determinada per 
la tarifa vigent i, publicada a la pàgina web de la Germandat i al taulell 
d’anuncis de les seves oficines.

                                                  AGRUPACIÓ III

ENTERRAMENT

Article 17.- La indemnització per enterrament queda establerta en una 
sola modalitat, per la qual el beneficiari del soci del difunt percebrà en 
conjunt, la quantitat de 30 euros.

Article 18.-  En aquesta prestació s’admetrà la inscripció de socis, i de 
les persones que aquests puguin inscriure-hi previa la seva acceptació, les 
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quals gaudiran dels beneficis que la prestació atorga i hauran d’acomplir 
els mateixos requisits i condicionaments que estableix aquest Reglament, 
d’acord amb el que dispossen els Estatuts socials. L’edad es computarà per 
la complerta en la data de la inscripció.
La inscripció en aquesta prestació queda reflectida en l’article numero 6, a) 
del present Reglament.

Article 19.- Per causar dret a la indemnització d’enterraments es requereix:

1r- Estar al corrent de pagament de quotes.

2n- Superar el període de carència previst a l’article 2 quater.

3r- No causarà dret a la indemnització la mort que s’esdevingui a con-
seqüència de guerra, revolució motí o fets similars i per causa de terratrè-
mols o d’altres fenòmens qualificats de caràcter catastròfic pels organismes 
administratius competents.

Article 20.- Seran beneficiaris de la indemnització per enterrament les 
persones designades per l’associat en escrit dirigit a l’entitat, que causarà 
efecte des del moment en que arribi a la seva coneixença; de no existir 
designació expressa. L’Entitat reconeixerà com a beneficiari a la persona 
o persones que s’assenyalen per ordre d’exclusió a continuació: el cònjuge 
que convisqui amb el causant; els seus fills, per parts iguals o els néts en 
representació d’algun fill premort; els seus pares si conviuen amb ell per 
parts iguals; els seus hereus legals.

Article 21.- El subsidi d’Enterrament haurà de sol·licitar-lo el beneficiari 
o beneficiaris mitjançant escrit dirigit al President de la Junta Directiva, al 
qual caldrà que acompanyin els documents següents:

a) Certificats de naixement i defunció, lliurats pel jutjat.
b) Certificacions del metge que hagués atès al difunt, on s’especifiquin la 
causa i les circumstàncies de la mort.
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Un cop completada la presentació de la documentació, la Mutualitat pro-
cedirà a la liquidació de la corresponent indemnització en un termini 
màxim de dos mesos, o bé comunicarà als beneficiaris la denegació de 
la sol·licitud. Aquest acord podrà ser reconegut segons el que disposin el 
Estatuts Socials. 

                                                  AGRUPACIÓ IV

OBSEQUI A LA MATERNITAT

Article 22.- l’obsequi a la Maternitat es percebrà  atenent a la disponibilitat 
del fons que la Junta Directiva doti a l’efecte, atès que aquesta prestació 
té caràcter no assegurador, per cadascun dels fills que neixin de les asso-
ciades, tant si són vius com morts. No causarà dret a la indemnització els 
avortaments que les associades convinguin tenir, a excepció d’aquells avor-
taments que s’hagin realitzat per necessitats mèdiques sempre que l’asso-
ciada així ho acrediti mitjançant la corresponent certificació del metge que 
l’hagi intervingut, certificació en la qual hauran de constar necessàriament 
les causes per les quals l’associada ha hagut d’avortar. En cas que el part 
presentés complicacions, a partir dels vuit dies l’associada afectada podrà 
començar a cobrar el subsidi de malaltia que reglamentàriament li corres-
pongui, a la qual cosa haurà de presentar en les oficines de la Germandat 
la baixa del metge. 

Article 23.- Si a l’associada durant el part se li hagués de fer una cesària, 
podrà percebre el subsidi de l’AGRUPACIÓ II, pertanyent a Cirurgia.

Article 24.- Per tal de tenir dret a l’obsequi a la Maternitat i al subsidi que 
s’esdevingui com a conseqüència d’una complicació del part, caldrà que 
l’associada superi el període de carència previst a l’article 2 quater. Serà 
necessari que l’associada presenti la sol·licitud per escrit, amb el corres-
ponent certificat mèdic o bé de la llevadora, per tal de poder obtenir el 
subsidi a la Maternitat.
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                                                    AGRUPACIÓ V

OBSEQUI AL MATRIMONI

Artcle 25.- S’atorgarà l’obsequi a tot l’associat-da que contregui matrimoni, 
el subsidi de la qual quedarà fixat en una ajuda econòmica per contrau-
re matrimoni. Aquesta prestació, de caràcter no assegurador, s’atendrà en 
funció de la disponibilitat del fons que a tal efecte doti la Junta Directiva.

Article 26.- Per poder percebre l’obsequi al matrimoni es requereix: 

1r- Estar al corrent de pagament de quotes i portar com a mínim tres anys 
de permanència a la Germandat.

2n- Presentar a la Junta Directiva el corresponent certificat de matrimoni 
lliurat per l’administració competent. 

                                                   AGRUPACIÓ VI

OBSEQUI A L’ANTIGUITAT

Article 27.- S’atorgarà aquest obsequi a tot aquell associat que assoleixi 
l’edat de 65 anys,  en funció de la disponibilitat del fons que a tal efecte doti 
la Junta Directiva.

Article 28.- Per causar dret a l’obsequi a l’Antiguitat es requereix:

1r. Estar al corrent de les quotes.

2n. Portar com a mínim deu anys d’inscripció a la Germandat.

3r. L’obsequi començarà a ser acreditable a partir del dia següent d’haver 
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                                                AGRUPACIÓ VII

LLARGA MALALTIA

Article 29.-  S’estableix un sol grup per aquesta ajuda, pel qual es percebrà 
un subsidi  en cas de llarga malaltia. Per aconseguir aquesta ajuda econò-
mica s’admetrà la inscripció de socis i de les persones que aquests puguin 
inscriure-hi, les quals gaudiran dels beneficis que la ajuda atorga i hauran 
d’acomplir els mateixos requisits i condicionaments que estableix aquest 
Reglament, d’acord amb el que disposen els Estatuts socials.

Article 30.- El subsidi de Llarga Malaltia en concedirà per un període 
màxim de 365 dies. 

Article 31.- Per sol·licitar el Subsidi de Llarga Malaltia és indispensable:

a) Estar al corrent en el pagament de quotes.

b)- Superar el període de carència previst a l’article 2 quater;

c).-Que el soci pateixi una malaltia guarible, el tractament de la qual li 
exigeixi l’abstenció de tota mena d’activitats. 

d).-Que l’associat acrediti que ha patit durant 90 dies consecutivament o 
en diversos períodes, la mateixa o diverses malalties; en aquest últim cas, 
dins un període de 90 dies. Es considerarà complert aquest requisit amb la 
demostració d’haver percebut subsidi per aquelles causes, durades i períodes, 

acomplert l’edat dels 65 anys, i no cobrarà, en cap cas, cap bestreta, ni total 
ni parcial. 

4t. L’associat que per qualsevol motiu causés baixa de la Germandat no 
podrà reclamar cap tipus de gratificació.
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bé sigui de la pròpia Entitat, de la Seguretat Social o de qualsevol altra En-
titat de Previsió i, en últim cas, amb la presentació dels certificats mèdics 
que estimi oportuns la Junta Directiva. 

Article 32.- El soci que hagués percebut subsidi de llarga malaltia de du-
rada inferior a 365 dies i emmalaltit de nou dintre el termini de 180 dies, 
comptats a partir de la data d’alta, amb una afecció diferent d’aquella que 
va patir anteriorment, tindrà dret a completar-lo fins el susdit període 
màxim de 365 dies, sempre que reglamentàriament la Germandat  no li 
concedeixi Subsidi de Malaltia. Tractant-se de la reproducció o continua-
ció de la mateixa malaltia, es tindrà dret a completar els 365 dies, encara 
que hagi transcorregut el termini dels 180 dies.

Article 33.- Els subsidis d’aquesta modalitat es denegaran o s’acabaran en 
les circumstancies següents:

a) Quan l’associat segueixi un tractament prescrit per una persona no au-
toritzada per l’exercici de la medicina

b) Quan  sigui donat d’alta pel facultatiu que tingui cura del seu estat o pel 
metge inspector de l’Entitat .

c) Quan en la llarga malaltia, el metge de capçalera, o bé el designat per la 
Junta Directiva, declarés que la malaltia té la condició d’invalidesa a l’efecte 
d’aquest Reglament.

d) Quan la malaltia hagi estat contreta abans de l’ingrés a la Germandat, 
o be a conseqüència de l’ús de tòxics o drogues, d’alcoholisme o d’actes 
d’imprudència temerària.

e) Quan el soci exerceixi alguna activitat que li proporcioni un ingrés 
econòmic o bé la Junta Directiva, previ informe mèdic, consideri que pot 
exercir-la.



Article 34.- A fi d’adaptar-se a les noves necessitats de previsió social i per 
tal d’aconseguir una millor adequació de serveis, la Germandat de Sant 
Sebastià, crea la Secció de Previsió Lliure, a objecte de cobrir determinades 
prestacions que per llur caràcter complementari poden oferir un interès 
més notable als mateixos associats.
L’esmentada Secció de Previsió Lliure posarà successivament en pràctica la 
cobertura de les següents prestacions:

Subsidi de DEFUNCIÓ 

Subsidi de SERVEI D’ENTERRAMENT 

Subsidi d’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA

Subsidi de JUBILACIÓ

Article 35.- (suprimit) 

Article 36.- (suprimit)
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f) Quan el soci, sense la deguda autorització de la Junta Directiva, canviï 
de residencia o de domicili en el qual romangués malalt, i també quan 
incompleixi el règim de sortides de domicili fixat per aquesta, en aquells 
casos en que la dita mesura s’hagués estimat convenient; resten exceptuats, 
però d’aquesta prescripció, els casos d’urgència reconeguda.

En els casos en què es comprovi l’existència de circumstancies que determi-
nin l’incompliment o la infracció del present article i del seus concordants, 
la Junta Directiva assenyalarà la data en que s’hagi d’acabar el subsidi, po-
dent arribar a la seva anul·lació total en cas d’advertir notòria mala fe.

                                    SECCIÓ DE PREVISIÓ LLIURE
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L’edat es computarà per la complerta en la data d’inscripció. L’edat màxi-
ma d’inscripció serà de 60 anys, excepte en els casos de primes úniques, 
en els quals no haurà límit d’edat. 

Article 44.- CONDICIONS REGULADORES DE LA PREVISIÓ D’EN-
TERRAMENT. 
L’associat que subscrigui la Prestació d’Enterrament caldrà que s’atingui a 
les següents condicions reguladores: 

Article 37.- (suprimit)

Article 38.- (suprimit)

Article 39.- (suprimit)

Article 40.- (suprimit)

Article 41.- (suprimit)

Article 42.- (suprimit)

Article 43.- PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENTERRAMENT.
La Germandat de Sant Sebastià de Cervelló prendrà al seu càrrec les des-
peses que origini l’enterrament dels associats inscrits en aquesta prestació, 
des de la tramitació completa a la organització de l’enterrament. També 
comprendrà tots els restants serveis o prestacions que puguin completar 
els diferents tipus de serveis existents en cada població. Serà potestatiu 
dels sol·licitants d’inscriure’s en qualsevol dels serveis establerts en la seva 
localitat i de subscriure les prestacions complementaries que la German-
dat garanteixi. En aquesta prestació s’admetrà la inscripció d’associats i de 
familiars que amb ells convisquin, els quals gaudiran dels beneficis que la 
prestació atorga i hauran d’acomplir els mateixos requisits i condiciona-
ments que estableixi aquest Reglament, d’acord amb el que disposen els 
Estatuts Socials. 



Article 46.- PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES.

1- UTILITZACIÓ DEL NINXOL DE LLOGUER
En cas que s'hagi de fer  ús del nínxol que disposa la Germandat ho serà 
per un  període no superior al dos anys, ben entès que s’haurà d'abonar la 
quota mensual corresponent durant aquest període. La quota que s'apli-
carà segons les tarifes vigents.

2- TRASLLAT DEL DIFUNT
La Germandat de Sant Sebastià es farà càrrec de les despeses ocasionades 
pel trasllat del difunt des del lloc del traspàs al cementiri de la localitat del 
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1r- La Mutualitat no garantirà els òbits esdevinguts directe o indirectament 
per reacció nuclear, radiació nuclear i fins i tot contaminació radioactiva, 
així com també epidèmies col•lectives i conseqüències catastròfiques es-
devingudes per terratrèmols, aiguats, erupcions volcàniques i altres fenò-
mens sísmics o meteorològics (llevat del llamp) i tampoc les guerres civils, 
nacionals o internacionals. 

2n- No causarà dret a la Prestació d’Enterrament si no s’està al corrent de 
pagament, tenint en compte, a més, que l’associat hagi deixat de pagar 3 
rebuts

3r- l’associat que en inscriure’s a la Prestació d’Enterrament, no hagés per-
tangut a cap companyia d’assegurances, tindrà un periode de 6 mesos de 
carència, la persona o persones que hagin esyat en altres companyes tin-
dran automaticament les mateixes garanties a partir de la signatura del 
respectiu Titol que la Junta directiva li lliurarrà

Article 45.- Per cadascuna de les persones inscrites en la prestació, l’as-
sociat haurà de satisfer les quotes  que determini la nota tècnica i que es 
publicarà a la pàgina web de la mutualitat i al taulell d’anuncis de les seves 
oficines
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domicili que figuri inscrit en el Títol corresponent, fins a un límit igual a 
l’import que tingui assegurat en el sepeli.

3- SALA DE VETLLA
Els familiars de l’associat tindran dret a poder disposar d'una Sala de Vetlla 
al tanatori  més proper al seu domicili, durant el període que les autoritats 
competents així ho determinin.

4-INCINERACIÓ
L’associat o associada que així ho desitgi podrà disposar que les seves des-
pulles, després de l’òbit, esdevinguin incinerades. La Mutualitat ho tindrà 
en consideració i, per tant, es farà càrrec de les despeses que s’esdevinguin, 
tenint en compte, però, que les despeses s’hauran d’ajustar al capital subs-
crit al títol de soci.

1r. El servei serà el que tingui establert la Germandat a la Comarca del 
Baix Llobregat o el corresponent a la ciutat de Barcelona. A la resta hauran 
de ser serveis que contemplin les mateixes característiques:
2n. El dit serveis en cas d’incineració, li correspondrà:

a) El Servei corresponent, prèviament subscrit, fins a un límit igual a l’im-
port que tingui assegurat en el Sepeli.

b) La incineració del cos.

c) Una urna de cendres.

1r.  El servei que tingui establert la Mutualitat, o si es donés el cas d’altres 
de similars, NO CONTEMPLA  ni columbari, ni esqueles als diaris, ni 
despeses que no hagin estat inscrites prèviament. 

2n.  Per aquesta prestació caldrà que l’associat o associada tinguin en 
compte que una vegada esdevinguda la defunció, la incineració haurà de 
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Article 47.- En el supòsit que l’enterrament de l’associat es dugui a terme 
sense utilitzar l’organització de l’Entitat, la Junta Directiva podrà acordar 
de satisfer la factura de les despeses ocasionades per l’enterrament sens 
ultrapassar del cost del Servei que hagués servit de base per al càlcul de la 
quota. 

seguir els requisits que dictamini la normativa vigent i que en última ins-
tància el dret d’incineració correspon a les autoritats sanitàries i judicials. 
La quota per aquesta prestació s’aplicarà d’acord amb la taula que en cada 
exercici faciliten els actuaris responsables dels càlculs tarifaris, tenint en 
compte l’edat de la persona que vulgui ser incinerada. Si per qualsevol cau-
sa aliena a la Mútua, la incineració no es pogués dur a terme, l’associat o 
llurs familiars no podran reclamar cap tipus de compensació ni la quota 
devengada per a tal efecte. 
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                                          ARTICLE ADDICIONAL

Els casos no previstos en aquest Reglament, seran resolts per la Junta Rec-
tora de la Federació de Mutualitats de Catalunya, previ informe de la Junta 
Directiva de la Germandat de Sant Sebastià el criteri de la qual  es procu-
rarà tenir en compte per tal d’assenyalar les directius més convenients en 
les qüestions a tractar.
La modificació del present Reglament es basa amb l’acord  pres per una-
nimitat en l’Assemblea d’Associats de la Germandat de Sant Sebastià de 
Previsió Social, celebrada en caràcter extraordinari, el dia  30 de novembre 
del 2003 i amb la ratificació unànime de la Junta Directiva reunida en data 
del dia 22 de desembre de 2003 d’acord amb la normativa vigent i  atenent  
a l’estudi actuarial sobre el sistema financer, les bases tècniques i les quotes 
de risc. 
En posterioritat, en l’Assemblea General d’associats celebrada en caràc-
ter ordinari el dia 28 de març de 2004, el present reglament modificà, 
per unanimitat, diverses interpretacions del subsidi de la SECCIÓ «A»  
d’acord amb la Llei 10/2003.

Cervelló, 25 de juny de 2016

        El secretari,                                                Vistiplau
                                                                             El president,
        Aleix Aznar i Fernàndez
                                                                             Jaume Pons i Domènech
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