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 8637 LLEI 12/2006, de 16 de maig, per la qual es 
modifica el text refós de l’Estatut legal del Con-
sorci de Compensació d’Assegurances, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 
d’octubre, i la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors. («BOE» 117, de 17-5-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

I

La cobertura dels riscos extraordinaris encomanada al 
Consorci de Compensació d’Assegurances (d’ara enda-
vant, el Consorci), inicialment regulada per la Llei de 16 de 
desembre de 1954, té la seva regulació legal actual en el 
text refós de l’Estatut legal de l’esmentada entitat pública 
empresarial, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 
29 d’octubre. El text original d’aquest Estatut legal, apro-
vat per l’article 4 de la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per 
la qual s’adapta el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, 
sobre llibertat de serveis en assegurances diferents de la 
de vida i d’actualització de la legislació d’assegurances 
privades, va ser modificat per la disposició addicional 
novena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, i més recent-
ment per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures 
de reforma del sistema financer; per la disposició final 
vint-i-sisena de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i 
per la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de modificació i 
adaptació a la normativa comunitària de la legislació d’as-
segurances privades.

L’article 6 de l’actual text refós, primer de la secció 1a, 
«Funcions privades en l’àmbit assegurador», del capítol 
III, regula a l’apartat 1 les funcions indemnitzatòries del 
Consorci en matèria de riscos extraordinaris i el seu 
àmbit, i especifica què s’entén per aquests. L’apartat 2 
regula el que s’entén, a aquests efectes, per «riscos situats 
a Espanya».

D’una banda, l’apartat 2 procedeix íntegrament
–encara que sense la seva actual numeració– del text 
original de l’Estatut legal del Consorci, aprovat per la 
Llei 21/1990, de 19 de desembre. Amb posterioritat a 
aquesta norma, la Llei 30/1995, de 8 de novembre, va 
incloure a l’article 1, per necessitats d’adaptació a la 
normativa comunitària, una definició d’«Estat mem-
bre de localització del risc» que, sense diferències 
substancials respecte al que preveu el text de l’Esta-
tut, és més completa, ja que preveu el supòsit que el 
prenedor sigui una persona jurídica. D’altra banda, 
l’enumeració de l’esmentat apartat 2 de l’article 6 no 
recull el cas específic de les assegurances de perso-
nes, en les quals no té sentit que la situació del risc a 
Espanya es defineixi amb referència a la residència 
del prenedor, que és la que s’aplica a la resta dels 
casos, és a dir, els no previstos, ja que el que és relle-
vant és la residència de l’assegurat, persona sobre la 
qual recau el risc.

Per això s’introdueix una referència a les asseguran-
ces de persones a la lletra d) d’aquest apartat, i l’actual 
contingut de la lletra d), que passa a ser la e), s’amplia per 
preveure el supòsit dels prenedors persones jurídiques.

Pel que fa a l’apartat 1, el segon paràgraf va ser intro-
duït per l’article 4 de la Llei 34/2003, de 4 de novembre, i 
la seva finalitat era ampliar la cobertura dels danys perso-

nals als esdevinguts a l’estranger, raó per la qual es refe-
reix al cas en què el prenedor tingui la seva residència 
habitual a Espanya, per la qual cosa, en conseqüència 
amb el que s’ha assenyalat abans en relació amb la defi-
nició de «risc situat a Espanya», en el supòsit d’assegu-
rances de persones és necessari adaptar en el mateix 
sentit la redacció de l’esmentat segon paràgraf.

II

D’entre les modificacions esmentades al text original 
de l’Estatut legal del Consorci, especialment la Llei 
44/2002, de 22 de novembre, incorporava canvis impor-
tants en el règim jurídic d’aquesta entitat pública 
empresarial, molt en particular pel que fa al sistema de 
cobertura dels riscos extraordinaris; així, van quedar 
inclosos per primera vegada entre els danys coberts els 
deguts a pèrdues de beneficis com a conseqüència 
d’esdeveniments extraordinaris, requerits per l’evolu-
ció mundial dels mercats d’assegurança i reassegu-
rança després dels greus atemptats terroristes de Nova 
York i Washington del setembre de 2001.

El desenvolupament dels mercats d’assegurança en 
els últims dos anys ha confirmat que determinades limita-
cions del sector privat per oferir cobertura, no només de 
terrorisme, sinó també d’altres successos de naturalesa 
catastròfica, no són fruit de la conjuntura. En particular, la 
presa de consciència dels mercats asseguradors de la 
gravetat de les potencials conseqüències del que s’ha 
acordat anomenar «megaterrorisme» ha fet, a més, que 
sorgeixi la preocupació per la cobertura d’aquest risc en 
rams que no semblaven particularment exposats, atès 
que no presentaven, aparentment, concentració d’exposi-
cions, com ha estat el cas del ram de vida, en les seves 
cobertures de mort i invalidesa, és a dir, en les cobertures 
que no són d’estalvi.

Ja a principis de 2004 es van posar de manifest algu-
nes dificultats d’assegurament que van començar a sug-
gerir la possibilitat que fos necessària una ampliació a les 
cobertures de mort i invalidesa del ram de vida del sis-
tema de cobertura de riscos extraordinaris que desenvo-
lupa el Consorci; i confirmada la situació del mercat a 
partir de 2005, formalment i unànimement s’ha posat de 
manifest la necessitat d’efectuar aquesta ampliació amb 
caràcter de permanència.

D’altra banda, la modificació normativa que aquesta 
ampliació comporta ha de tenir efecte a partir de l’entrada 
en vigor del desplegament reglamentari que el precepte 
mateix preveu i de la norma que aprovi la tarifa de recàr-
recs i la clàusula de cobertura que s’insereixen en les 
pòlisses, així com permetre l’adequada adaptació en el 
temps de la nova producció i de la cartera de pòlisses de 
les entitats asseguradores a la norma.

III

El sistema d’assistència jurídica al Consorci actual-
ment existent s’instaura com a conseqüència de les modi-
ficacions aplicades a la Llei 33/1984, de 2 d’agost, d’orde-
nació de les assegurances privades, pel Reial decret 
legislatiu 1255/1986, de 6 de juny, per adaptar-la als com-
promisos derivats del Tractat d’adhesió d’Espanya a la 
Comunitat Econòmica Europea, i per l’esmentada Llei 
21/1990, de 19 de desembre.

El notable increment de l’activitat indemnitzatòria 
del Consorci i dels procediments judicials incoats a 
conseqüència d’accidents de circulació, que llavors ja 
es manifestava, va obligar a arbitrar un sistema de lle-
trats substituts que, sota la dependència jeràrquica de 
les diferents advocacies de l’Estat a les províncies, per-
metés afrontar les necessitats d’assistència jurídica que 
el Consorci demanava i que el Servei Jurídic de l’Estat, 
amb els mitjans de què disposava, no podia atendre. El 
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sistema esmentat, amb la consulta prèvia a l’aleshores 
Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, es va establir mit-
jançant la fórmula dels lletrats substituts, i la seva rela-
ció amb el Consorci és instrumentar a través d’un con-
tracte civil d’arrendament de serveis.

El temps transcorregut des de l’elaboració de les nor-
mes abans esmentades, el progressiu increment del nom-
bre de procediments que s’ha experimentat en aquests 
últims anys, en particular des de l’any 2000, i, en especial, 
en sinistres d’automòbils sense assegurança i de vehicles 
rebutjats per les entitats asseguradores privades i asse-
gurats en el Consorci, el paral·lel increment de l’activitat 
de recobrament que el Consorci té atribuïda en el seu 
Estatut legal i, finalment, la integració en aquesta entitat 
de la Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores, 
portada a terme per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, 
aconsellen introduir lleugeres modificacions o ajustos en 
un sistema que ha demostrat en aquests anys la seva 
indubtable utilitat i encert.

Les modificacions que s’introdueixen no afecten l’es-
sència de l’esmentat sistema, ja que persegueixen exclu-
sivament adaptar-lo als temps i les necessitats actuals i 
obrir la possibilitat d’aplicar altres fórmules complemen-
tàries d’assistència jurídica per a casos especials, aclarir 
determinats aspectes del sistema, realçar l’aspecte civil 
de la relació entre el Consorci i els lletrats substituts i 
resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir sobre això.

IV

Aquesta Llei modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, 
del mercat de valors.

D’una banda, es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol els articles 6.9 de la Directiva 2003/6/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, 
sobre operacions amb informació privilegiada i la mani-
pulació del mercat, i els articles 7 a 11 de la Directiva 
2004/72/CE, de la Comissió, de 29 d’abril de 2004. Per a 
això s’introdueix un nou article a la Llei del mercat de 
valors que estableix l’obligació de determinats subjectes 
de comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
les operacions que siguin sospitoses d’haver utilitzat 
informació privilegiada o que constitueixin una pràctica 
per falsejar la lliure formació dels preus.

D’altra banda, es completa la regulació de «Borses i 
Mercats Espanyols, Societat Holding de Mercats i Siste-
mes Financers, SA», o de qualsevol altra entitat que en el 
futur es pugui trobar en la seva mateixa situació per 
dotar-la de més flexibilitat en el seu funcionament.

Finalment, s’aclareix i s’homogeneïtza el règim de 
participacions significatives en les societats que adminis-
tren sistemes de registre, compensació i liquidació de 
valors i mercats secundaris espanyols.

Article primer. Modificació del text refós de l’Estatut 
legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octu-
bre.

El text refós de l’Estatut legal del Consorci de Com-
pensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 7/2004, de 29 d’octubre, es modifica en els termes 
següents:

U. Els apartats 1 i 2 de l’article 6 queden redactats de 
la manera següent:

«1. El Consorci, en matèria de riscos extraordi-
naris, té per objecte indemnitzar, en la forma que 
estableix aquest Estatut legal, en règim de compen-
sació, les pèrdues derivades d’esdeveniments extra-

ordinaris ocorreguts a Espanya i que afectin riscos 
que hi estan situats.

Igualment, són indemnitzables pel Consorci els 
danys personals derivats d’esdeveniments extraor-
dinaris ocorreguts a l’estranger quan l’assegurat de 
la pòlissa tingui la residència habitual a Espanya.

A aquests efectes, són pèrdues els danys direc-
tes en les persones i els béns, així com, en els ter-
mes i amb els límits que es determinin per regla-
ment, la pèrdua de beneficis com a conseqüència 
d’aquells. S’entén per esdeveniments extraordina-
ris, també en els termes que per reglament es deter-
minin:

a) Els fenòmens de la naturalesa següents: ter-
ratrèmols i sismes submarins, les inundacions 
extraordinàries, les erupcions volcàniques, la tem-
pesta ciclònica atípica i les caigudes de cossos side-
rals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conse-
qüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i 
tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o 
de les forces i cossos de seguretat en temps de 
pau.

2. Als efectes exclusivament de la cobertura del 
Consorci, s’entén per riscos situats a Espanya els 
que afectin:

a) Els vehicles amb matrícula espanyola.
b) Els béns immobles situats en el territori 

nacional.
c) Els béns mobles que es trobin en un immo-

ble situat a Espanya, estiguin o no coberts per la 
mateixa pòlissa d’assegurança, excepte els que esti-
guin en trànsit comercial.

d) En el cas d’assegurances de persones, quan 
l’assegurat tingui la seva residència habitual a Espa-
nya.

e) En els altres casos, quan el prenedor de l’as-
segurança tingui la seva residència habitual a Espa-
nya o, si és una persona jurídica, tingui a Espanya el 
seu domicili social o la sucursal a què es refereix el 
contracte.»

Dos. L’article 7 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 7. Rams d’assegurança amb recàrrec obli-
gatori a favor del Consorci per a l’exercici de les 
seves funcions en esdeveniments extraordinaris.

Per al compliment pel Consorci de les seves fun-
cions en matèria de compensació de pèrdues deri-
vades d’esdeveniments extraordinaris és obligatori 
el recàrrec en favor seu en els rams següents:

a) Pel que fa a les assegurances de persones, el 
ram de vida, en els contractes que garanteixin exclu-
sivament o principalment el risc de mort, inclosos 
els que prevegin, a més, indemnitzacions pecunià-
ries per invalidesa permanent o incapacitat tempo-
ral, en els termes i modalitats que es determinin per 
reglament; i el ram d’accidents, en els contractes 
que garanteixin el risc de mort o prevegin indemnit-
zacions pecuniàries per invalidesa permanent o 
incapacitat temporal.

b) Pel que fa a assegurances de coses, els rams 
de vehicles terrestres, vehicles ferroviaris, incendi i 
elements naturals, altres danys als béns i pèrdues 
pecuniàries diverses, així com les modalitats combi-
nades d’aquests, o quan es contractin de forma 
complementària.
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S’hi entenen incloses, en tot cas, i també en els 
termes que es determinin per reglament, les pòlis-
ses de vida o accidents que cobreixin els riscos 
abans esmentats emparats en un pla de pensions 
formulat d’acord amb el text refós de la Llei de regu-
lació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, així 
com les pòlisses que cobreixin danys a les instal-
lacions nuclears.

En queden excloses, en tot cas, les pòlisses 
que cobreixin produccions agropecuàries suscep-
tibles d’assegurament a través del sistema de les 
assegurances agràries combinades, ja que estan 
recollides en els plans que aprova el Govern anual-
ment, així com les pòlisses que cobreixin els ris-
cos derivats del transport de mercaderies, de la 
construcció i muntatge, i qualssevol altres pòlisses 
de rams d’assegurances diferents dels enumerats a 
les lletres a) i b).»

Tres. L’apartat 1 de l’article 19 queda redactat de la 
manera següent:

«1. La representació i defensa del Consorci 
davant els jutjats i tribunals correspon als advo-
cats de l’Estat integrats en l’Advocacia General de 
l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, encara 
que també la poden exercir advocats col·legiats en 
exercici que, a proposta del Consorci, siguin habi-
litats com a lletrats substituts per part de l’Advoca-
cia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic 
de l’Estat per actuar en l’àmbit competencial que, 
d’acord amb la dita proposta, s’estableixi en l’ha-
bilitació mateixa. La contractació dels serveis pro-
fessionals d’aquests advocats col·legiats l’ha de 
portar a terme el Consorci mitjançant la formalit-
zació dels corresponents acords, que sempre han 
de tenir la consideració de contractes civils d’ar-
rendament de serveis.

Sense perjudici del que s’ha exposat, el Con-
sorci, amb l’informe previ favorable de l’Advocacia 
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Es-
tat, pot encomanar la seva representació i defensa, 
d’acord amb les normes col·legials generals, a advo-
cats i procuradors designats a l’efecte, en els 
assumptes o matèries que, per les seves caracterís-
tiques, ho aconsellin.

Les costes que es generin en els processos deri-
vats de l’activitat del Consorci en els quals la repre-
sentació i defensa l’exerceixin lletrats habilitats 
esmentats abans s’han d’ingressar, si s’escau, al 
Consorci, i se’ls aplica el règim que preveu aquest 
Estatut legal.

El Consorci pot recollir l’assessorament en dret 
de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei 
Jurídic de l’Estat.»

Article segon. Modificació de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del mercat de valors.

U. Es modifica l’apartat 6 de l’article 31 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, que queda 
redactat de la manera següent:

«6. La participació, directa o indirecta, en el 
capital de les societats que administrin mercats 
secundaris espanyols queda subjecta al règim de 
participacions significatives que preveu l’article 69 
d’aquesta Llei per a les empreses de serveis d’inver-
sió, en els termes que es determinin per reglament, 
i s’entén que, en tot cas, ha de tenir aquest caràcter 
qualsevol participació que assoleixi, de manera 
directa o indirecta, almenys l’1% del capital o dels 

drets de vot de la societat o la que, sense arribar a 
aquest percentatge, permeti exercir una influència 
notable en la societat, en els termes que es determi-
nin per reglament. Sense perjudici de les facultats 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors d’opo-
sar-se a una participació significativa en els termes 
que preveu l’apartat 6 de l’esmentat article 69, el 
ministre d’Economia i Hisenda, a proposta de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, es pot opo-
sar a l’adquisició d’una participació significativa en 
el capital social de les societats quan consideri que 
és necessari per assegurar el bon funcionament dels 
mercats o per evitar-hi distorsions, així com perquè 
no es dóna un tracte equivalent a les entitats espa-
nyoles al país d’origen de l’adquirent.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 44 bis de la 
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, que 
queda redactat de la manera següent:

«3. La participació, directa o indirecta, en el 
capital de la societat de sistemes queda subjecta al 
règim de participacions significatives que preveu 
l’article 69 d’aquesta Llei per a les empreses de ser-
veis d’inversió, en els termes que es determinin per 
reglament, i s’entén que, en tot cas, ha de tenir 
aquest caràcter qualsevol participació que assoleixi, 
de manera directa o indirecta, almenys l’1% del capi-
tal o dels drets de vot de la societat de sistemes o la 
que, sense arribar a aquest percentatge, permeti 
exercir una influència notable en la societat, en els 
termes que es determinin per reglament.

Sense perjudici de les facultats de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors d’oposar-se a una 
participació significativa en els termes que preveu 
l’apartat 6 de l’esmentat article 69, el ministre 
d’Economia i Hisenda, a proposta de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, es pot oposar a 
l’adquisició o a la transmissió d’una participació 
significativa en el capital de la societat de siste-
mes quan consideri que és necessari per assegu-
rar el bon funcionament dels mercats o dels siste-
mes de registre, compensació i liquidació de 
valors o per evitar-hi distorsions, així com perquè 
no es dóna un tracte equivalent a les entitats espa-
nyoles al país d’origen de l’adquirent.

Els estatuts socials de la Societat de Sistemes 
i les seves modificacions, amb les excepcions que 
per reglament s’estableixin, requereixen l’aprova-
ció prèvia de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors. El nomenament dels membres del Consell 
d’Administració, directors generals i assimilats de 
la Societat de Sistemes està subjecte a la prèvia 
aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 48 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Les borses de valors les regeix i adminis-
tra una societat anònima, que és responsable de la 
seva organització i funcionament interns, i és titu-
lar dels mitjans necessaris per fer-ho, i aquest és 
el seu objecte social principal. Les societats 
esmentades també poden dur a terme altres acti-
vitats complementàries relacionades amb les bor-
ses de valors. Les accions de les esmentades socie-
tats són nominatives. Aquestes societats han de 
disposar necessàriament d’un consell d’adminis-
tració compost per no menys de cinc persones i 
amb, almenys, un director general. Les societats 
esmentades tenen la condició legal de membres 
de les corresponents borses de valors i no poden 
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realitzar cap activitat d’intermediació financera, ni 
les activitats que consten a l’article 63.

Aquestes societats han d’exercir les funcions 
que els atribueix aquesta Llei i les altres que deter-
minin el Govern, el ministre d’Economia i Hisenda o 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sense 
perjudici de les que puguin atorgar-los les comuni-
tats autònomes que tinguin atribuïdes en els seus 
estatuts d’autonomia competències en la matèria. 
Les borses de valors poden exigir retribució pels 
serveis que prestin.

Els estatuts de les esmentades societats i les 
seves modificacions, amb les excepcions que per 
reglament s’estableixin, requereixen l’aprovació 
prèvia de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
o, si s’escau, de la corresponent comunitat autò-
noma amb competència en la matèria, respecte de 
les borses de valors d’àmbit autonòmic. El nomena-
ment dels membres del Consell d’Administració i del 
director general exigeix l’aprovació prèvia de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors o, si s’es-
cau, de la comunitat autònoma.»

Quatre. S’afegeix un nou article 83 quater a la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, amb la 
redacció següent:

«Article 83  quater. Comunicació d’operacions 
sospitoses.

1. Les entitats que efectuïn operacions amb 
instruments financers han d’avisar la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, amb la màxima cele-
ritat possible, quan considerin que hi ha indicis rao-
nables per sospitar que una operació fa servir infor-
mació privilegiada o constitueix una pràctica que 
falseja la lliure formació dels preus.

Són entitats obligades a comunicar a la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors les empreses de 
serveis d’inversió i entitats de crèdit espanyoles, 
incloses les filials d’entitats estrangeres, així com les 
sucursals d’empreses de serveis d’inversió o enti-
tats de crèdit no comunitàries. Si s’escau, la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors ha de remetre la 
comunicació d’operació sospitosa a l’autoritat 
supervisora de l’Estat membre en què radiqui el 
mercat en què s’hagi realitzat la dita operació.

2. La comunicació d’operació sospitosa es pot 
fer per carta, correu electrònic, fax o telèfon, i, en 
aquest últim cas, és necessari que se’n doni confir-
mació per escrit a sol·licitud de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors.

3. La comunicació ha de contenir la informació 
següent:

a) La descripció de les operacions, inclòs el 
tipus d’ordre, i el mètode de negociació utilitzat.

b) Les raons que facin sospitar que l’operació 
s’efectua fent servir informació privilegiada o que 
constitueix una pràctica que falseja la lliure formació 
dels preus.

c) Els mitjans d’identificació de les persones 
per compte de les quals s’hagin realitzat les opera-
cions i, si s’escau, d’aquelles altres implicades en les 
operacions.

d) Si la persona subjecta a l’obligació de notifi-
car actua per compte propi o per compte de tercers.

e) Qualsevol altra informació pertinent relativa 
a les operacions sospitoses.

Si en el moment d’efectuar la comunicació l’en-
titat no disposa d’aquesta informació, almenys ha 
d’esmentar les raons per les quals considera que es 
tracta d’una operació sospitosa, sense perjudici de 
l’obligació de remetre la informació complementà-
ria així que aquesta estigui disponible.

4. Les entitats que comuniquin operacions sos-
pitoses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
estan obligades a guardar silenci sobre la comunica-
ció esmentada, excepte, si s’escau, el que establei-
xen les disposicions legals vigents. En qualsevol 
cas, la comunicació de bona fe no pot implicar res-
ponsabilitat de cap classe ni suposar violació de les 
prohibicions de revelació d’informació en virtut de 
contractes o de disposicions legals, reglamentàries 
o administratives.

5. La identitat de l’entitat que efectuï la comuni-
cació d’operació sospitosa està subjecta al secret 
professional que estableix l’apartat quatre de l’arti-
cle 90 d’aquesta Llei.»

Cinc. Es modifica la disposició addicional dissetena, 
en la redacció que en fa la Llei 24/2001, de 27 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
que queda redactada de la manera següent:

«1. Sense perjudici de les competències que 
corresponen a les comunitats autònomes respecte 
dels sistemes de registre, compensació i liquidació 
de valors i dels mercats secundaris, el Govern pot 
autoritzar, amb l’informe previ de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors, havent escoltat les 
comunitats autònomes amb competència en la 
matèria i segons la proposta del ministre d’Econo-
mia i Hisenda, que una o diverses entitats adquirei-
xin, directament o indirectament, la totalitat del 
capital o una participació que atribueixi a l’adquirent 
o als adquirents el control, directe o indirecte, de 
totes o algunes de les societats que administrin sis-
temes de registre, compensació i liquidació de 
valors i mercats secundaris espanyols i que, a partir 
d’aquesta adquisició, correspongui a aquesta entitat 
o entitats la titularitat de l’esmentat capital.

Té la consideració de participació de control la 
que, de conformitat amb el capítol V del títol IV i les 
seves normes de desplegament, obliga a formular 
una oferta pública d’adquisició sobre la totalitat del 
capital de la corresponent societat.

Correspon a la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors autoritzar els estatuts pels quals es regeixin 
aquestes entitats adquirents i les seves modifica-
cions, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament, així com autoritzar el nomenament dels 
membres del seu Consell d’Administració i dels seus 
directors generals, els quals han de complir els 
requisits de les lletres f), g) i h) de l’article 67.2 
d’aquesta Llei. Si les entitats adquirents no tenen el 
seu domicili social a Espanya i els seus estatuts i 
modificacions i els requisits dels membres del Con-
sell d’Administració i directors generals han estat 
verificats per l’autoritat competent d’un altre Estat 
membre de la Unió Europea o per l’autoritat super-
visora d’un Estat no membre de la Unió Europea el 
règim d’organització i funcionament del qual sigui 
similar al de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, correspon a aquesta última comprovar-ne les 
verificacions.

El Govern, mitjançant un reial decret, ha de 
determinar el règim aplicable a les ofertes d’adquisi-
ció de les accions representatives del capital de les 
entitats esmentades, el règim de publicitat a què 
s’han de sotmetre les seves participacions acciona-
rials, el règim al qual s’han de subjectar les entitats 
esmentades per recollir en els seus estatuts socials 
qualsevol limitació o especialitat als drets derivats 
de les seves accions i qualsevol altre aspecte que 
sigui necessari per a l’aplicació de la present dispo-
sició i per garantir l’adequada supervisió de les enti-
tats esmentades.
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2. És necessària l’autorització del Govern per-
què l’entitat o, si s’escau, entitats que posseeixin, 
directament o indirectament, la totalitat del capital o 
una participació de control de totes o, si s’escau, 
algunes de les societats a què es refereix l’apartat 
anterior, puguin portar a terme qualsevol acte dispo-
sitiu pel qual deixin de ser titulars, directament o 
indirectament, de la totalitat del capital social que 
posseeixin en cadascuna de les esmentades socie-
tats o pel qual perdin el control, directe o indirecte, 
d’aquestes últimes. L’autorització esmentada 
s’atorga, havent escoltat les comunitats autònomes 
amb competència en la matèria, amb l’informe previ 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a pro-
posta del ministre d’Economia i Hisenda.

3. No s’ha d’aplicar el règim de participacions 
significatives que preveuen els articles 31.6 i 44.bis.3 
d’aquesta Llei a les transmissions subjectes a les 
autoritzacions administratives que preveu la present 
disposició.

4. La supervisió de les esmentades entitats cor-
respon a la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors.»

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que estableix l’ar-
ticle 149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució.

Disposició final segona. Supressió de la taxa per la valo-
ració d’immobles d’entitats asseguradores.

Es deroga la menció a les «Taxes que percep la Direc-
ció General d’Assegurances per valoració d’immobles 
afectes a reserves de les entitats d’assegurança i estalvis 
(Decret 659/1960, de 31 de març)», que conté la disposició 
final primera, apartat d).3, paràgraf primer, de la Llei 
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de 
les taxes estatals i locals i de reordenació de les presta-
cions patrimonials de caràcter públic, que declarava 
vigent la taxa de valoració d’immobles.

Es deroga la disposició transitòria tercera de la Llei 
34/2003, de 4 de novembre, de modificació i adaptació a 
la normativa comunitària de la legislació d’assegurances 
privades.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte en el que fa refe-
rència a la cobertura per part del Consorci dels riscos 
extraordinaris en el ram de vida, que estableix la nova 
redacció de l’article 7 de l’Estatut legal que fa l’apartat dos 
de l’article primer d’aquesta Llei, que entra en vigor en la 
data i amb els terminis d’adaptació que es determinin en 
la disposició reglamentària a què es refereix el precepte 
esmentat.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 16 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El President del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ

 8638 APLICACIÓ provisional de l’Acord entre el 
Regne d’Espanya i la UNESCO, relatiu a la VI 
reunió de l’Òrgan Consultiu d’Experts en Dret 
del Mar (IOC/ABE-LOS VI), que tindrà lloc a 
Màlaga del 3 al 7 d’abril de 2006, fet a París el 30 
de març de 2006. («BOE» 117, de 17-5-2006.)

ACORD RELATIU A LA VI REUNIÓ DE L’ÒRGAN CONSUL-
TIU D’EXPERTS EN DRET DEL MAR (IOC/ABE-LOS VI)

Màlaga, Espanya, 3 a 7 d’abril de 2006

Entre el Regne d’Espanya, com a primera part, i l’Orga-
nització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i 
la Cultura (UNESCO), a través de la Comissió Oceanogrà-
fica Intergovernamental (denominada d’ara endavant 
«UNESCO/COI»), com a segona part.

PREÀMBUL

Atès que s’ha assenyalat la COI com un dels progra-
mes primordials de la UNESCO en l’Estratègia a mitjà 
termini 31 C/4 (2002-2007) aprovada per la 31a Conferèn-
cia General de la UNESCO,

Atès que el Regne d’Espanya s’ha ofert per ser amfi-
trió de la reunió damunt esmentada en la 23a Assemblea 
de la COI,

Atès que ABE-LOS és un òrgan consultiu de composi-
ció oberta de la Comissió Oceanogràfica Intergoverna-
mental (COI) que proporciona assessorament sobre la 
possible aplicació de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre el Dret del Mar, com estableix la Resolució XIX-19, 
adoptada en el 19è període de sessions de l’Assemblea de 
la COI (París, 12-18 de juliol de 1997).

Per tot això, el Regne d’Espanya i la UNESCO/COI han 
convingut:

Article I. Objecte.

L’objecte principal del present Acord és establir les 
condicions de col·laboració entre la UNESCO/COI i el 
Regne d’Espanya a través del Govern central i el Govern 
regional d’Andalusia (Junta d’Andalusia) en relació amb 
els preparatius necessaris per a la reunió damunt esmen-
tada.

Article II. Data i lloc de la reunió.

La reunió tindrà lloc al Museu Picasso i al palau de la 
Duana, Màlaga, Espanya, els dies 3 a 7 d’abril de 2006.

Article III. Principis.

Les parts subscriuen el present Acord guiades per 
principis basats en el respecte i la bona voluntat, i es con-
cedeixen mútuament tota l’ajuda raonable que es pugui 
esperar entre institucions compromeses amb els nivells 
més alts de cooperació internacional.

Article IV. Participació.

1. Participants principals.–Els participants principals 
són els representants dels estats membres de la COI.


