
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENT DE PRESTACIONS SOCIALS  
 
 
 
ART. PRELIMINAR.- Objecte i beneficiaris. 
 
Pel present Reglament, el Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i 
Comarques, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, estableix als seus associats els 
serveis i prestacions socials, segons dotació econòmica, forma, quantia i duració que es 
determini per a cada exercici per l’Assemblea General de socis/sòcies. 
 
Tindran la condició de persones beneficiàries de les prestacions recollides al present 
Reglament, tots els associats i associades de número, els socis/sòcies juvenils dels 18 
anys d’edat complits fins als 20 anys i els socis passius / sòcies passives (a extingir) 
que, legalment habilitats per a conduir vehicles a motor, amb sol·licitud d'ingrés 
aprovada per la Junta Directiva, estiguin 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, quedant exclosos els  socis/sòcies juvenils dels 15 
anys d’edat fins als 18 anys.  
 
Capítol I 
 
Ajuts en cas de mort natural. 
 
Art. 1  Quan mori un associat/da per qualsevol circumstància, la Junta Directiva, després 
de valorar les circumstàncies econòmiques, socials, familiars i altres que puguin incidir 
en la situació de la família o de la unitat de convivència de la persona difunta, a títol 
d’ajut per despeses d’enterrament i per una sola vegada, es lliurarà a les persones 
beneficiàries la quantitat que es recapti mitjançant una derrama de 0,20 € que abonarà 
cada associat/da de número, juvenil de 18 a 20 anys, i passiu, que figuri inscrit en el 
mes de la data que es produeixi la defunció. 
 
Art. 2  Seran persones beneficiàries d’aquest ajut les que hagi designat l’associat/da 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/da. 
b) Els fills a parts iguals, i, si manquen aquests, els nets per estirp, sempre que 
convisquin amb l’associat/da. 
c) Els pares, o pares polítics, a parts iguals, que convisquin amb l’associat/da. 
d) Els hereus legals. 
 
La Junta Directiva tindrà plena potestat per decidir, si es dóna el cas, si concorre o no la 
condició d’assimilat/da a cònjuge. Contra la seva decisió no hi ha lloc a cap recurs. 
Art. 3  Per tenir opció a l’ajut cal que el reclamin les persones interessades en el termini 
de 5 anys, acompanyant un certificat de defunció i els altres documents que es 
necessitin per acreditar llur dret. 
 
Art. 4  Si es donés el cas que un associat/da 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 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/des. 
 
Art. 5  Un cop satisfetes les quantitats que corresponguin a l’ajut per despeses 
d’enterrament per mort en accident de circulació o per mort natural, 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. 6  El fons per cobrar l’ajut que es preveu en el present Capítol, incloses les despeses 
d’administració, es nodrirà de les derrames que paguin els associats/des, d’acord en 
l’article 1 del present Reglament. 
 
 
Capítol II                    
 
Ajuts en cas de eventual reparació de vehicle 
 
Art. 7   Ajuda econòmica per a una eventual reparació del vehicle com a conseqüència 
d’accident de circulació: 
 
Aquest ajut, que té caràcter de préstec a reintegrar al Montepio en les condicions que 
s’indiquen a continuació, tindrà un límit anual de 30.050 €, si bé aquesta quantitat podrà 
ser modificada anualment segons les circumstàncies, consumits els quals quedarà 
tancada l’ajuda fins a la pròxima anualitat. 
 
La quantitat es prestarà sense pagament de cap interès ni qualsevol altra compensació 
que no sigui la subscripció d’un document de reconeixement de deute pel soci 
beneficiari conjuntament amb un avalador, familiar o amic, qui hauran d’aportar les 
garanties suficients. 
 



Les sol·licituds es cursaran per rigorós ordre d’entrada a les oficines del Montepio a la 
que, i en presència del soci li serà ficada l’hora i la data de presentació. 
 
La Junta Directiva examinarà les sol·licituds i les aprovarà o desestimarà, segons el seu 
just criteri i tenint present aspectes similars als exposats a l’article 1 d’aquest 
Reglament, a més, si s’escau, del fet de necessitar-se el vehicle per desenvolupar una 
activitat laboral o professional, sense que sigui susceptible aquella resolució, de cap 
recurs. 
 
Tindran dret a aquesta ajuda els socis i les sòcies del Montepio que portin almenys tres 
mesos com a mutualistes de ple dret de l’Entitat i s’atorgarà en les condicions següents: 
 

1. Els danys del vehicle hauran de ser com a conseqüència d’un accident de 
circulació. 

2. Aquesta ajuda cobrirà l’import de la reparació del vehicle fins un límit de 1.800 
€. 

3. L’import dels danys del vehicle hauran d’acreditar-se mitjançant informe 
pericial tècnic, sense perjudici de què els serveis tècnics del Montepio examinin 
i valorin personalment aquests danys. No es concedirà l’ajuda a cap sol·licitud 
que es faci un cop reparat el vehicle. 

4. L’ajuda sol·licitada es farà efectiva una vegada hagi estat aprovada per la Junta 
Directiva. 

5. En cas de sinistre total servirà com a valoració de danys, l’informe pericial en 
que es determini el valor del vehicle i l’ajuda a concedir serà per l’import de dit 
valor venal, fins el límit establert. 

6. L’ajuda concedida serà retornada amb els següents terminis d’amortització:  
 

A) Import de l’ajuda fins a 600 €. Durant els primers tres mesos el 
mutualista-beneficiari no te obligació de retornar tota o part de l’ajuda. A 
partir del quart mes te un termini màxim de dotze mensualitats o quatre 
trimestres. 

B) Import de l’ajuda de 600 € fins a 1.200 €. Durant els primers tres mesos 
el mutualista-beneficiari no te obligació de retornar tota o part de l’ajuda. 
A partir del quart mes te un termini màxim de divuit mensualitats o sis 
trimestres. 

C) Import de l’ajuda de 1.200 € fins a 1.800 €. Durant els primers tres 
mesos el mutualista-beneficiari no te obligació de retornar tota o part de 
l’ajuda. A partir del quart mes te un termini màxim de vint-i-quatre 
mensualitats o vuit trimestres. 

 
7. Totes les despeses que s’originin en la fase de recobrament de l’ajuda seran a 

càrrec de l’associat-beneficiari.  
8. L’impagament de qualsevol dels terminis acordats per a la devolució de l’ajuda, 

donarà dret al Montepio a rescindir la mateixa, exigint a l’associat-beneficiari o  
a l’avalador, la total devolució de la mateixa, fins i tot de forma judicial. 

9. Es tindrà dret a aquesta ajuda tan sols un cop a l’any per soci/sòcia i, cas de 
reiteració la Junta Directiva resoldrà a favor d’un altre mutualista que ho 
sol·liciti per primera vegada; de totes formes, als socis nos se’ls podrà concedir 
una segona ajuda sense que s’hagi cancel·lat totalment la primera. 



10. En cas de què en el sinistre hi hagués un tercer responsable del mateix, quan 
l’associat-beneficiari cobrés tot o part dels danys soferts pel vehicle, bé per via 
amistosa o judicial abans d’acabar de retornar la totalitat de l’ajuda, tindrà 
l’obligació de retornar dita quantitat d’un sol cop al Montepio. 

 
 
 
Capítol III 
 
Ajuts en cas de situació d’atur 
 
Art. 11 Tot associat/da en qui concorrin les condicions del l’article Preliminar d’aquest 
Reglament, i tingui una antiguitat mínima de dos anys com a mutualista, podrà acollir-
se a la reducció del 50% de la quota si acredita estar en situació d’aturat com a mínim 
de 6 mesos consecutius. 
 
El soci beneficiari d’aquest ajut podrà continuar gaudint de totes les prestacions del 
Montepio. 
 
Cas que l’associat/da que s’hagi acollit a aquest ajut sol·liciti algun tipus d’ajut o 
subsidi econòmic de les prestacions a les que pot accedir com a mutualista i que tinguin 
caire econòmic, li serà restada la part de quota descomptada del import del subsidi, ajut 
o prestació a la que tingui dret. 
 
Art. 12 Per poder gaudir d’aquest ajut haurà de fer la sol·licitud corresponen a les 
oficines amb la documentació acreditativa de la situació d’atur. 
Al soci/sòcia que hagi abonat la quota anual, li serà retornat el 50% de manera efectiva. 
Al soci/sòcia que estigui en modalitat de pagament fraccionat, se li deixaran de passar 
els rebuts corresponents al 50% de la quota. 
 
Art. 13 Aquest benefici tindrà una durada màxima de dos anys.  
El segon any, si l’associat/da continua en la mateixa situació d’atur, haurà de tornar a 
passar per les nostres oficines per comunicar-ho i sol·licitar de nou l’ajut. En cas 
contrari, quedarà extingida la prestació i tornarà a pagar el total de la quota anual. 
 
Art. 14 El fons per cobrar l’ajut que es preveu en el present Capítol, incloses les 
despeses d’administració, es nodrirà de la derrama que pagaran els associats i les 
associades de número, juvenils de 18 a 20 anys i passius/passives que figurin inscrits a 
la data en què es produeixi la sol·licitud de l’ajut, a raó de 0,05 € cadascú. 

 

Tortosa, a 16 de juny de 2013. 
 


