
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENT DE PRESTACIONS ASSEGURADORES  
DEL MONTEPIO DE CONDUCTORS  

“SANT CRISTÒFOL”  
DE TORTOSA I COMARQUES 

 
 

 
ART. PRELIMINAR.- Objecte de la Prestació. 
 
Pel present Reglament el Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i 
Comarques, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, garantirà als seus associats els 
serveis i prestacions que preveuen els Estatuts, en la forma, quantia i duració que 
aquest Reglament determina. 
 
Així mateix prestarà aquells serveis complementaris que s’assenyalen en l’annex 
d’aquest Reglament, en la forma i condicions que igualment es determinen. 
 
 
Capítol I  
 
Disposicions Generals . 
 
ART. 1.- Únicament tindran dret a l'assistència jurídica, ajuts, subsidis i socors 
previstos en el present Reglament, els associats de número i juvenils de 18 a 20 anys 
complits que, legalment habilitats per a conduir vehicles a motor, amb sol·licitud 
d'ingrés aprovada per la Junta Directiva, estiguin al corrent de pagament de les quotes 
i en plena fruïció dels seus drets socials, sense perjudici dels altres requisits que de 
forma específica s’ assenyalin per a cada prestació en concret, en els articles 
següents. 
 
Els socis juvenils dels 15 anys d’edat fins als 18 anys, que compleixin els requisits 
anteriors, solament tindran dret a l’assistència jurídica establerta en l’article 9 d’aquest 
Reglament, quedant exclosos de tota prestació dinerària. 
 
Els socis juvenils dels 18 anys d’edat complits fins als 20 anys, que compleixin els 
requisits anteriors, tindran dret a tots els ajuts, subsidis i socors establerts en el 
present reglament, així com a l’assistència jurídica. 
 
 



ART. 2.- Als efectes del present Reglament, es considerarà que existeix accident de 
circulació quan concorrin els següents supòsits: 
a) Que es produeixin en via oberta a la circulació pública. 
 
b) Que a causa dels mateixos, una o diverses persones en resultin mortes o ferides o 
es produeixin danys materials. 
 
c) Que almenys un vehicle en moviment amb conductor estigui implicat. 
 
 
ART. 3.- No causaran dret a indemnització els accidents ocorreguts en vies privades o 
particulars, recintes privats, aparcaments, garatges i tallers mecànics. 
 
Tampoc causaran drets els esdevinguts a qui condueixi el vehicle baix efectes de 
drogues, tòxics, estupefaents o begudes alcohòliques, o amb motiu d'apostes, 
desafiaments o competicions esportives. 
 
 
ART. 4.- No es concediran subsidis als associats per causes anteriors al seu ingrés, 
encara que les seves conseqüències en siguin posteriors, i si ingressés un associat en 
situació de condemna condicional, i sofrís un nou accident de circulació, que motivés 
complir la primera condemna, la Mutualitat solament se'n farà càrrec dels subsidis 
corresponents al segons sinistre o accident. 
 
 
ART. 5.- Tot associat ve obligat a complir amb el que preveuen les ordenances i lleis 
vigents respecte a la conducció d'automòbils, ja que qui fos amonestat per segona 
vegada per la Junta Directiva, previ l'oportú expedient, podrà ésser expulsat de l'Entitat 
en la forma prevista en els Estatuts, com també ho podrà ésser si es comprovés que 
condueix habitualment l'automòbil de forma imprudent i temerària. 
 
 
ART. 6.- Quotes:  les quotes, entenent-se que restaran subjectes a les actualitzacions 
i/o modificacions que siguin necessàries i així es determinin i aprovin per l’Assemblea 
General, s'estableixen de la següent quantia i classe: 
 
a) Associats de número: Pagaran una quota anual,  
amb possibilitat de fraccionament semestral o, com a mínim trimestral prèvia sol·licitud 
i acord favorable de la Junta Directiva . 
 
b) Associats juvenils: Dels 15 anys d'edat fins als 18 anys, no pagaran cap quantitat en 
concepte de quota. Dels 18 anys complits fins als 20 pagaran el 50 per cent de la 
quota dels de número. A partir dels 20 anys complits pagaran el 100 per cent de la 
quota.  
 
c) Associats passius: a extingir. Pagaran exclusivament les derrames previstes en 
l'Article  1 i 14  del Reglament de Prestacions Socials. 

 
d) L’associat és obligat al pagament de les quotes per la inscripció 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 inscripció. 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, en cas 



que es produeixi un sinistre i encara no hagi estat pagada la quota, queda deslliurada 
de les seves obligacions. 
 
e) La forma i el lloc de pagament de les quotes, seran els previstos en el document 
d’inscripció, sens perjudici d’allò regulat als Estatuts. 
 
f) Es condició indispensable perquè es tingui dret a les indemnitzacions establertes per 
a cada prestació, que el mutualista sigui al corrent en el pagament de quotes 
corresponents a les inscripcions efectuades. En cas de impagament de les quotes 
successives a la primera, la cobertura atorgada queda 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 relació queda extingida. 
 
En qualsevol cas, la mutualitat, quan la cobertura queda en suspens, únicament pot 
exigir el pagament de la quota del període de risc en curs. 
 
g) Si la relació no ha quedat resolta o extingida segons l’establert anteriorment, la 
cobertura torna a tenir efectes l’endemà del dia en  què el soci hagi pagat la quota. 
 
h) La manca de pagament de les quotes, derrames passives o de les aportacions 
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 al venciment següent del període de cobertura en curs, moment en el qual 
queda extingida, amb subsistència de la responsabilitat del soci pels seus deutes 
pendents. 
 
i) Quedaran suspesos tant la cobertura com els drets associatius des del moment en 
què l’associat deixi de pagar una quota per causa que li sigui imputable. 
 
j) Les quotes referents al Servei de Defensa Jurídica podran ser elevades anualment 
en proporció igual o inferior  a l’increment que experimenti l’índex de preus de consum, 
I.P.C., publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, o bé, qualsevol altre organisme que 
el substitueixi, i corresponent a l’any anterior, previ informe a l’òrgan de Control. Si el 
cost del servei ha estat superior a l’I.P.C., s’haurà de justificar mitjançant un informe 
tècnic-actuarial on es determinarà la nova quota. 
 
 
ART. 7.- S’estableix un període de carència de tres mesos a partir de l’alta en la 
Mutualitat com associat, per què aquest tingui dret a l’assistència jurídica, subsidis i 
socors regulats en el present Reglament. 

 
 
Capítol II  
 
Assistència Jurídica. Subsidis i Prestacions en cas  d’accident.  
 
ART. 8.- L’associat de número en qui concorrin les circumstàncies previstes en l’Article 
1, que conduint vehicle de motor, propi o amb la deguda autorització del seu propietari, 
es veiés implicat, fortuïta o casualment, en un accident de circulació, amb desgràcies 
personals i/o amb danys materials, tindrà dret a l’assistència jurídica, subsidis i socors 
consignats en el present capítol. Hauran de donar avís a la Mutualitat o a l’Entitat 
respectiva amb la qual tingui concertat conveni d’assistència mútua, dintre de les 
quaranta-vuit hores d’haver-se produït l’accident. A més a més, té l’obligació de passar 
per les oficines de la Mutualitat en un termini de vuit dies, per formalitzar el 
corresponent comunicat d’accident. 



 
Transcorregut el termini anterior sense haver-se formalitzat, la Mutualitat quedarà 
eximida de la seva obligació. 
 
 
ART. 9.- L’assistència consistirà en: 
 
a)Facilitar a l’associat representació i defensa legal en tots els tràmits de la causa que 
se li instruís en contra seu per motiu d’accident de circulació, davant qualsevol Jutjat o 
Tribunal de l’Estat espanyol. 
 
L’Assessoria Jurídica de la Mutualitat la constitueixen el conjunt d’Advocats i 
Procuradors que hi són adscrits. L’associat pot escollir lliurement d’entre ells el qui 
desitgi per a llur defensa en cada cas concret. 
 
Tanmateix, si es desig de l’associat ésser defensat per un Advocat escollit lliurement 
per ell i aliè als que constitueixen l’Assessoria Jurídica de l’Entitat, aquesta se’n farà 
càrrec solament dels seus honoraris fins a un import màxim de cent cinquanta Euros 
(150 €), essent a càrrec de l’associat la diferència, donat el cas. 
 
b) Així mateix se li gestionarà el cobrament dels desperfectes soferts pel vehicle de la 
seva propietat. 
 
c) Si l’associat, que fos processat o inculpat, se li exigís fiança per a la seva llibertat 
provisional, la Mutualitat per tots els mitjans amb que disposi, procurarà proporcionar-
la-hi. 
 
d) Si l’associat no pogués acreditar la insolvència, se li proporcionarà la fiança que se li 
demani per a garantir el pagament de les taxes judicials, excloent de manera expressa 
les multes i les responsabilitats civils. 

 
e) Si, com a conseqüència d’accident, algun associat fos condemnat a complir presó, i 
per la durada de la pena no pogués obtenir els beneficis de la remissió condicional, la 
Mutualitat, mitjançant informe favorable de la seva Assessoria Jurídica li proporcionarà 
la representació i defensa davant  el Tribunal immediat superior en el tràmit de 
recursos d’apel·lació o cassació. 
 
f) La d’assessorament jurídic de caràcter general, exclosa l’assistència amb actuacions 
davant els tribunals en casos diferents dels previstos en els apartats precedents a 
aquest mateix article. 
 
L’esmentada prestació d’assessorament de caràcter general tindrà lloc, prèvia cita 
concertada, a les oficines de l’Entitat a càrrec dels serveis jurídics de la mateixa. 
 
ART. 10.- En cas que per accident fortuït de circulació, concorrent les circumstàncies 
previngudes en els articles 1 i 8, fos un associat privat de llibertat, l’Entitat concedirà 
als familiars, en sentit ampli, que amb ell convisquin al seu càrrec, en concepte d’ajut 
econòmic-social la quantitat de 901 € mensuals, mentre duri aquesta situació i fins un 
màxim de dotze mesos. 
 
 
ART. 11.-  
 
A) Si de cas per accident fortuït de circulació, i concorrent les circumstàncies previngudes 
en els articles 1 i 8, fos un associat privat del permís o llicència de conducció, en virtut de 



sentència Judicial ferma, o per Resolució governativa, a excepció de l'alcoholemia, 
sempre que l'associat hagués presentat Plec de Descàrrec i Recurs Ordinari enfront de 
l'Autoritat competent a través del servei d’assistència jurídica del Montepio, o en el 
suposat que el associat tingui el seu domicili fora de les comarques del Baix Ebre, o 
limítrofes, n'hi haurà prou en que acrediti la interposició dels esmentats recursos per a 
tenir dret a dit auxili, l'Entitat concedirà, en concepte d'ajut econòmic-social, per un temps 
màxim de dos anys, la quantitat de 300 € mensuals, als familiars, en sentit ampli, que 
convisquin amb ell i al seu càrrec. 
 
Els beneficis d'aquesta cobertura son d'aplicació quan el soci fora privat del permís o 
llicència de conducció per resolució de l'Autoritat governativa o sentència de Jutjats o 
Tribunals de països de la Unió Europea. 
 
La pèrdua de vigència de l’autorització per conduir, no donarà dret al subsidi quan sigui 
deguda a condemna per sentència Judicial ferma, o per Resolució governativa, per un 
delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir vehicle a motor o ciclomotor baix la 
influència de drogues, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes 
alcohòliques, o quan requerit per agent de l’autoritat es negués a sotmetre’s a les proves 
legalment establertes. 
No serà compatible la percepció de les dues ajudes previstes en aquest article i l’anterior. 
Correrà el temps per ambdues i s’abonarà la de major quantia fins el límit del termini 
assenyalat en la pena, per a continuar amb la de menys quantia, si es donés el cas. 
 
B)  El Montepio ajudarà a l’associat que sigui sancionat per la pèrdua total o parcial de 
punts del permís de conduir. 
 
Aquest ajut consistirà en abonar la quantia del curs total o parcial de sensibilització i 
reeducació viària. L’ajut no inclourà la quantia de la taxa d’examen. 
 
També s’abonarà pel Montepio, en cas de que l’associat no hagi superat la prova de 
recuperació, la quantia de la formació addicional de les tres convocatòries. 
 
En cas de que l’associat no superi les tres convocatòries, les següents si les desitja 
realitzar seran al seu càrrec. 
 
Per tenir dret al subsidi d’ajut per a la recuperació total o parcial de punts, l’associat haurà 
de complir amb tots els requisits i obligacions que a continuació es relacionen: 
 
- Haurà de aportar totes les denúncies per infraccions que hagin donat lloc a la 
pèrdua de punts que hagin motivat la necessitat de fer el curs. 
 
- Haurà de aportar la factura original que acrediti el pagament i la realització del 
curs. 
 
- La pèrdua de punts del permís de conduir, no donarà dret al subsidi si algun dels 
punts perduts és degut a infracció anterior a la seva alta com a mutualista, per conduir 
amb una taxa d’alcohol superior a la reglamentàriament establerta, per conduir sota 
efectes d’estupefaents, psicotròpics, estimulants i/o d’altres substàncies d’efectes 
anàlegs, o quan requerit per agent de l’autoritat es negués a sotmetre’s a les proves 
legalment establertes. 
 
En cas de pèrdua de punts pels supòsits anteriorment regulats, la Mutualitat només 
vindrà obligada al pagament de la part que resulti d’aplicar la regla proporcional 
corresponent a aquells punts perduts per infraccions que sí quedin dintre de cobertura, 
previ descomptar aquells punts que no en tenien, de tal manera que es dividirà la quantia 



del curs entre el total de punts perduts i multiplicant-ne el resultat pel número de punts 
que sí tenen cobertura. 

 
 
 
 EXEPCIONS AL CAPÍTOL II DEL REGLAMENT  
 
Estan exclosos de la cobertura: 
 
1. El soci que deixes de presentar-se a les Autoritats competents, o s'ignorés el seu 
parador, quan hi estigués obligat, o fou requerit per fer-ho; els qui haguessin incorregut 
en omissió de socors. 
 
2. Els accidents que no siguin de circulació o, en cara que ho siguin, el soci no fos el 
conductor del vehicle a motor accidentat, o estigués conduint el vehicle sense tenir 
habilitat el permís, llicència o carnet de conduir per a la categoria del vehicle accidentat. 
 
3. Els accidents voluntàriament causats pel soci o aquells que es produeixen amb la 
finalitat de cometre un delicte, o en els que concurreixi dol, ja sigui en la omissió de 
l'accident, en les seves característiques o en les seves conseqüències. 
 
4. Els accident derivats de la pràctica de competicions o proves esportives, o causats per 
conduir baix la influència de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents de qualsevol 
classe. 
 
5. Les actuacions que dimanen de fets produïts per energia nuclear, alteracions 
genètiques, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques i actes 
terroristes, (en aquests casos podrà el soci acollir-se a les normes legals vigents), i 
disturbis, vagues, tancaments patronals, conflictes col·lectius de treball o regulació 
d'ocupació i espoliació. 
 
6. Les indemnitzacions, multes o sancions a que fora condemnat el soci, els impostos, 
arbitris o d'altres pagaments de caràcter fiscal o municipal de qualsevol tipus, incloent els 
derivats de la prestació de documents, així com les despeses judicials. 
 
7. La privació del permís o llicència de conducció quan no hagi estat disposada per la 
resolució o sentència ferma i en el cas de decisió governativa, quan l'associat no hagués 
presentat plec de descàrrec i recurs ordinari o en el termini de quinze dies des de que li 
fora notificada la intervenció del permís de conduir, no hagués sol·licitat sotmetre’s a les 
proves o reconeixements necessaris per tal de deixar sense efecte aquesta mesura. 
 
8. Quan el soci conductor en el moment de l'accident estigui trencant una ordre de 
retirada del permís de conduir anterior. 
 
9. La condemna judicial, o en el seu cas administrativa per alcoholèmia o impregnació 
etílica.  
 
10. No es tindrà dret a l’assistència jurídica, quan el soci conduís un vehicle a motor 
sense que aquest estigués en possessió de la corresponent assegurança de 
Responsabilitat Civil y Obligatòria. 
 
11. La pèrdua de vigència de l’autorització per conduir, be per sentència condemnatòria 
ferma per delicte contra la seguretat del trànsit, be per la pèrdua total dels punts 
assignats en el sistema de permís i/o llicència de conduir per punts, queda expressament 
exclòs del subsidi o prestació regulat a l’article 11 d’aquest Reglament. 



 
 
 
ART. 12.- L’assistència i defensa jurídica, així com els subsidis i prestacions previstes 
en el present Capítol, incloses despeses d’administració, es nodrirà de la quota que 
pagaren els associats, amb els informes previs que siguin d’aplicació. 
 
 
Capítol III  
 
D’ajuts en cas de mort  per accident de circulació . 
 
ART. 13.- Si un associat, en qui concorrin les circumstàncies previstes en l’article 1, 
que conduint un vehicle automòbil, o simplement com a vianant  o conduint o ocupant 
vehicles de tracció no mecànica, en via pública, o bé en ocasió d’estar-hi efectuant una 
eventual reparació del vehicle, morís com a conseqüència d’accident de circulació, la 
Mutualitat abonarà als seus beneficiaris, en concepte d’ajut per despeses 
d’enterrament per defunció en accident de circulació, la quantitat de 1.202 €. 
 
L’ajut previst per al supòsit de defunció causada per accident serà satisfeta tant si el 
decés ocorre immediatament, com si es produeix a causa d’aquest, dintre del termini 
d’un any després d’haver-se esdevingut, i sempre que no s’hagi percebut el subsidi 
d’invalidesa. 
 
ART. 14.- Quan es produeixi un accident de circulació, en el qual el nombre 
d’associats morts excedís de deu, la Mutualitat únicament vindrà obligada a satisfer un 
màxim de 6.010 €, havent-se de repartir aquesta quantitat entre els beneficiaris de 
cadascun dels associats morts. 
 
ART. 15- Seran beneficiaris d’aquest ajut per despeses d’enterrament per defunció en 
accident de circulació els que hagi designat l’associat per testament i, si de cas hi 
manca, i per ordre de prelació: 
 
a) El cònjuge, o assimilat a aquest, que convisqui amb l’associat. 
b) Els fills a parts iguals, i, si manquen aquests, els nets per estirp, sempre que 
convisquin amb l’associat. 
c) Els pares, o pares polítics, a parts iguals, que convisquin amb l’associat. 
d) Els hereus legals. 
 
La Junta Directiva tindrà plena potestat per a decidir, si es dóna el cas, si concorre o 
no la condició d’assimilat a cònjuge. Contra la seva decisió no hi ha lloc a cap recurs. 
 
ART. 16.- Per tenir opció a l’ajut cal que el reclamin els interessats, acompanyant un 
certificat de defunció i els altres documents que es necessitin per acreditar llur dret. 
 
ART. 17.- Si es donés el cas que un associat al seu traspàs no tingués parents o 
persones interessades que tinguessin cura de tot el que fa referència al seu 
enterrament, la Junta Directiva, amb coneixement del cas, procurarà que l’anterior 
tràmit s’efectuï de la manera el més digna possible, atenent els recursos disponibles. 
 
Les despeses ocasionades per aquest concepte es sufragaran amb càrrec als ajuts 
que haguessin correspost als familiars del difunt. D’adquirir-se un nínxol o sepultura, 
quedarà de propietat de l’Entitat, podent disposar-ne per a altres associats. 
 
 



ART. 18.- Quan el traspàs tingui lloc com a conseqüència d’accident de circulació, el 
trasllat del cadàver de l’associat fins el seu domicili, sempre que la família ho 
sol·licités, serà realitzat a càrrec de la Mutualitat des de qualsevol lloc del territori 
peninsular de l’Estat, sempre i quan l’/els associat/s mort/s no realitzin el viatge amb 
mitjà de locomoció pel que hagin abonat l’import del viatge. Si l’accident i la 
subsegüent mort ocorregués a l’estranger o en territori nacional insular i places de 
sobirania de Ceuta i Melilla, la Mutualitat es farà càrrec del trasllat del cadàver o 
cadàvers des de qualsevol lloc o frontera de la península. 
 
 
ART. 19.- Un cop satisfetes les quantitats que corresponguin a l’ajut per despeses 
d’enterrament per mort en accident de circulació, i en la forma prescrita en els articles 
precedents, la Mutualitat eludeix tota responsabilitat respecte a qui corresponguin més 
drets al cobrament d’aquest socors. 
 
 
ART. 20.- El fons per a cobrar l’ajut que es preveu en el present Capítol, incloses les 
despeses d’administració, es nodrirà de la quota que paguin els associats, amb els 
informes previs que siguin d’aplicació. 
 
 
Capítol IV  
 
Dels subsidis d’hospitalització i invalidesa.  
 

 
ART. 21.- Si un associat de número o juvenil de 18 a 20 anys complits, en qui 
concorrin les circumstàncies previstes en l’article 1, que conduint o ocupant un vehicle 
automòbil, o simplement com a vianant, o conduint o ocupant vehicles de tracció no 
mecànica, en via pública, o bé en ocasió d’estar-hi efectuant una eventual reparació 
del vehicle, sofrís lesions derivades d’accident de circulació, a conseqüència de les 
quals hagués de ser hospitalitzat, tindrà dret a percebre de la Mutualitat, la quantitat de 
18 € diaris, a partir de les 24 hores del seu ingrés al centre assistencial corresponent i 
fins un màxim de 90 dies. 
 
 
ART. 22.- Per a tenir dret a la percepció de la prestació de l’article anterior, es 
requereix en tot cas notificar a la Mutualitat l’accident ocorregut, dintre del termini 
màxim de vuit dies des d’aquell en què hagi tingut lloc, acompanyant un certificat estès 
pel metge que hagi atès al soci accidentat, en el qual hi consti el seu noms  i els seus 
cognoms, circumstàncies, lesions hagudes i conseqüències previsibles de l’accident, i 
centre en què hagi estat internat. 
 
Transcorregut el termini anterior sense haver-se formalitzat el corresponent comunicat, 
la Mutualitat quedarà eximida de la seva obligació. 
 
 
ART. 23.- Tot associat de número o juvenil de 18 a 20 anys complits que, com a 
conseqüència d’accident de circulació, en les circumstàncies previstes en l’article 23 
anterior, sofrís lesions que li ocasionessin una invalidesa permanent i absoluta que 
l’incapaciti per a tot tipus de treball, tindrà dret a un subsidi de 2.404 € i per una sola 
vegada. 
 
S’entendrà per invalidesa permanent i absoluta que l’incapaciti per a tot tipus de 
treball, la situació física irreversible provocada per aquest accident i determinant de la 



total ineptitud de l’associat per al manteniment permanent de qualsevol relació laboral 
o activitat professional. 
 
No obstant això, es considerarà indemnitzable, la invalidesa permanent produïda al 
conductor professional per lesió soferta en accident en vehicle automòbil, que li 
ocasioni l’anul·lació definitiva del seu permís de conduir de categoria C-1. C-2 i D 
(actualment nomenats C, D), o bé la seva substitució pel de categoria B-1, B-2 
(actualment nomenats B, BTP). El mateix supòsit es considerarà subsidiable en el cas 
del conductor amb permís de categories B-1 i B-2, que li sigui anul·lat definitivament 
per lesió soferta en accident en vehicle automòbil. 
 
En tots els supòsits anteriors quedarà rescindida la cobertura de la present prestació 
en cas de nou accident. 
 
 
ART. 24.- L’associat haurà de comunicar-ho a la Mutualitat, en el termini màxim de vuit 
dies des d’aquell en què hagi ocorregut l’accident, en què concorrin les circumstàncies 
previngudes en l’article 21 per als casos d’hospitalització, acompanyant certificats 
mèdics o altres justificants a la Junta Directiva per a tenir dret al seu dia al cobrament 
del subsidi d’invalidesa. Un cop acreditat per l’associat el supòsit d’invalidesa previst 
en l’article 23, la Junta Directiva dictaminarà la procedència de la percepció de la 
prestació, en el termini màxim d’un mes, podent auxiliar-se de l’assessorament mèdic 
que cregui convenient. 
 
 
ART. 25.- No donarà dret al cobrament del subsidi d’invalidesa ni al d’hospitalització 
descrits als articles 21 i 23, quan les lesions es deguin a intent de suïcidi, alcoholisme 
crònic, per ingestió de drogues o estupefaents, o que vinguin produïdes per baralla, 
llevat que fossin sobrevingudes, no cercades a propòsit, sense que hi hagués 
provocació per part de l’associat agredit. 
 
 
ART. 26.- Si com a conseqüència d’un accident, ocorregut en les circumstàncies 
previstes en aquest Capítol, un associat acredités al seu favor el subsidi 
d’hospitalització i el d’invalidesa pel mateix fet, la Mutualitat solament estarà obligada a 
indemnitzar la suma de 2.404 € per ambdós conceptes. 
 
Transcorregut el termini estipulat en l’article 24 sense haver-se formalitzat el 
corresponent comunicat, la Mutualitat quedarà eximida de la seva obligació. 
 
 
ART. 27.- El fons per a cobrar els subsidis previstos en el present Capítol, incloses les 
despeses d’administració, es nodrirà de la quota que paguen els associats, amb els 
informes previs que siguin d’aplicació. 
 
 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
 
PRIMERA.- Tots aquells associats que en l’actualitat estiguin percebent l’antic subsidi 
de Vellesa i Invalidesa, extingits en Assemblea General Extraordinària de dotze de 
juny de mil nou-cents vuitanta tres, continuaran cobrant la mateixa quantitat, i seran 
considerats com a passius, estant exempts del pagament de les quotes però no per als 
pagaments de l’Article 1 i 14 Reglament de Prestacions Socials. 



 
Solament tindran dret als subsidis establerts en l’article 9 d’aquest Reglament i l’article 
1 del Reglament de Prestacions Socials. 
 
SEGONA.- Per a garantir el pagament dels antics subsidis de vellesa i/o d’invalidesa i 
premis d’antiguitat, a extingir tots ells, es constituí en el seu dia un Fons de Reserva, 
que s’anirà extingint mitjançant el pagament de les obligacions que quedin pendents i 
la resta, en el seu cas, es farà amb càrrec al Fons de Compensació. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
ÚNICA.- El present Reglament, anul·la i substitueix els que anteriorment regien la 
Mutualitat, i que havien estat aprovats per l’Organisme Oficial corresponent. 
 
 
ANNEX 
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
Recursos administratius i tràmit pagament multes. 
 
Article 1r.- L’Entitat garantirà als seus associats l’assessorament necessari per la 
interposició de recursos administratius contra les presumptes infraccions que se’ls 
puguin atribuir a les normes de la circulació i del transport per carretera, en les 
instàncies, d’escrit descàrrec, recurs ordinari i recurs extraordinari de revisió, tant 
davant l’Administració central, com autonòmica o local. 
Aquest assessorament no tindrà lloc quan es tracti d’un Recurs Contenciós 
Administratiu. 
 
Article 2n.- L’associat al qual se li hagi imposat una sanció econòmica per una infracció 
a les normes de la circulació o de transport per carretera, l’Entitat, prèvia aportació de 
l’import de la sanció per part de l’associat, tindrà cura de tramitar-li el seu pagament 
pel mitjà més ràpid i que cregui més convenient. 
 
Obtenció de documents administratius. 
 
Article 3r.- L’Entitat a través d’un mitjà professional tindrà cura del lliurament i recollida 
del carnet de conduir d’aquells associats als quals els hagi estat suspès temporalment 
per resolució administrativa, essent a càrrec de l’associat les despeses que 
s’esdevinguin alienes a la gestió del Montepio. 
 
Igualment i pel mateix sistema professional l’Entitat tindrà cura dels següents serveis: 
 
a) Renovació i revisió del carnet de conduir de l’associat, obtenció de duplicat del 
carnet, i obtenció i renovació del carnet de transport escolar. 
 
b) Canvis de titularitat del vehicle o d’adreça, així com obtenció de duplicats del carnet 
de circulació o de la fitxa tècnica. 
 
c) Legalitzacions de les reformes efectuades al vehicle, i legalitzacions de remolcs. 

 
d) Obtenció de certificats de, naixement, defunció, darreres voluntats, antecedents 
penals, etc. 
 



Així mateix tindrà cura de l’assessorament sobre el tràmit d’aquells altres serveis que 
esdevinguin o tinguin relació amb les Administracions i pel tràmit dels quals l’associat 
necessiti del mateix. 
 
Les despeses que s’esdevinguin dels tràmits dels serveis que es ressenyen en aquest 
article alienes a la gestió de l’Entitat, seran a càrrec de l’associat que interessi el 
servei. 
 
Art. 4rt.- Quotes. 
La quota per aquests serveis s’estableix per a tots els associats tant de numero, 
juvenils, col·laboradors, passius i beneficiaris en la quantia de 0,60 € anuals. 
 
Tortosa, a 16 de juny de 2013. 
 



 


