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Set. La disposició final quarta queda redactada com 
seguix:

«Disposició final quarta. Ordenació bàsica i com-
petència exclusiva de l’Estat.
Les disposicions contingudes en esta Llei i en les 

seues disposicions reglamentàries de desplegament, 
que siguen complement indispensable per a garantir 
els objectius d’ordenació i completar la regulació que 
hi definix, tenen la consideració d’ordenació bàsica 
de la banca i les assegurances i de bases de la plani-
ficació general de l’activitat econòmica, d’acord amb 
l’article 149.1.11a i 13a de la Constitució, excepte les 
matèries que s’enumeren a continuació:

a) Són competència exclusiva de l’Estat, d’acord 
amb l’article 149.1.6a de la Constitució, per constituir 
legislació mercantil, les matèries regulades en:

1r. Els capítols I i II, excepte l’article 7.
2n  Els apartats 3 a 10 de l’article 8.
3r. L’article 43.
4t. Els apartats 2 i 7 de l’article 45.
5t. Les disposicions addicionals primera, ter-

cera i quarta.
6t. Les disposicions transitòries primera, 

segona i quarta, com també la disposició transitòria 
quinta, excepte els paràgrafs tercer i quart de l’apar-
tat 5, i els apartats 7 i 8.

b) Són competència exclusiva de l’Estat d’acord 
amb l’article 149.1.14a de la Constitució, ja que cons-
tituïxen legislació de la Hisenda general, les matè-
ries regulades en:

1r. El capítol VIII.
2n. Els paràgrafs tercer i quart de l’apartat 5, i 

els apartats 7 i 8 de la disposició transitòria quinta.
3r. Les disposicions transitòries primera, sexta 

i sèptima.
4t. Les disposicions finals primera i segona.»

Disposició final primera. Modificació del Text Refós de 
la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances 
Privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, 
de 29 d’octubre.

Es modifica la lletra b) de l’article 69.2 del Text Refós 
de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances 
Privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre, amb la redacció següent:

«b) En l’àmbit de competències d’execució els cor-
responen les d’ordenació i la supervisió de les assegu-
rances privades que s’atorguen a l’Administració 
General de l’Estat en esta Llei. Les referències que en 
esta Llei es contenen al Ministeri d’Economia i Hisenda 
i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensi-
ons, es consideraran fetes a l’òrgan autonòmic com-
petent, a excepció de les regulades en el capítol IV 
d’este títol i en el títol III; quedaran en tot cas reserva-
des a l’Estat les competències d’atorgament de l’auto-
rització administrativa per a l’exercici de l’activitat 
asseguradora i la seua revocació, que comunicarà, si 
és el cas, a la respectiva Comunitat Autònoma.

Quant a les cooperatives d’assegurança i mutuali-
tats de previsió social també correspon a les comuni-
tats autònomes concedir l’autorització administrativa i 
la seua revocació amb un informe previ de l’Adminis-
tració General de l’Estat en ambdós casos. La tramita-
ció d’estos procediments, que serà interrompuda 
mentres l’Administració General de l’Estat emeta el 
seu informe, correspondrà a la Comunitat Autònoma, 
que comunicarà al Ministeri d’Economia i Hisenda 
cada autorització que concedisca, com també la seua 
revocació. La falta d’emissió de l’esmentat informe en 

el termini de sis mesos es considerarà com a manifes-
tació de la conformitat del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a la concessió de l’autorització administrativa 
o, si és el cas, a la seua revocació.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 16 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 8637 LLEI 12/2006, de 16 de maig, per la qual es 
modifica el Text Refós de l’Estatut Legal del 
Consorci de Compensació d’Assegurances, 
aprovat 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 vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I
La cobertura dels riscos extraordinaris encomanada al 

Consorci de Compensació d’Assegurances (d’ara en avant, 
el Consorci), inicialment regulada per la Llei de 16 de 
desembre de 1954, té la seua 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’este Estatut Legal, aprovat 
per l’article 4 de la Llei 21/1990, de 19 de desembre, pel qual 
s’adapta el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre 
llibertat de servicis 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 recentment per la Llei 
44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del 
sistema financer; per la disposició final vint-i-sis 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’assegurances privades.

L’article 6 de l’actual Text Refós, primer de la Secció 1a 
«Funcions privades en l’àmbit assegurador», del capítol 
III, regula, en l’apartat 1, les funcions indemnitzatòries del 
Consorci en matèria de riscos extraordinaris i el seu 
àmbit, i especifica què es considera com a tals. En l’apar-
tat 2, regula el que es considera, a este efecte, com a «ris-
cos situats a Espanya».

D’una banda, l’apartat 2 procedix en la seua integritat 
–encara que sense la seua actual numeració– del text ori-
ginal de l’Estatut Legal del Consorci, aprovat per la Llei 
21/1990, de 19 de desembre. Després d’esta norma, la Llei 
30/1995, de 8 de novembre, va incloure en l’article 1, per 
necessitats d’adaptació a la normativa comunitària, una 
definició d’«Estat membre de localització del risc» que, 
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sense substancials diferències respecte al que preveu el 
text de l’Estatut, és més completa, perquè preveu el supò-
sit que l’acceptant siga una persona jurídica. D’una altra 
banda, l’enumeració del citat apartat 2 de l’article 6 no 
recull el cas específic de les assegurances de persones, en 
què no té sentit que la situació del risc a Espanya es defi-
nisca amb referència a la residència de l’acceptant, que és 
la que s’aplica a la resta dels casos, és a dir, els no previs-
tos, perquè el que és rellevant és la residència de l’asse-
gurat, persona sobre la qual recau el risc.

Per això s’introduïx una referència a les assegurances 
de persones en la lletra d) d’este apartat, i l’actual contin-
gut de la lletra d), que passa a ser el e), s’amplia per a 
preveure el supòsit dels acceptants persones jurídiques.

Pel que fa a l’apartat 1, el seu segon paràgraf va ser 
introduït per l’article 4 de la Llei 34/2003, de 4 de novem-
bre, i la seua finalitat era ampliar la cobertura dels danys 
personals als succeïts a l’estranger, per a la qual cosa es 
referix al cas en què l’acceptant tinga la seua residència 
habitual a Espanya, per la qual cosa, en conseqüència 
amb el que assenyala anteriorment en relació amb la defi-
nició de «risc situat a Espanya» en el supòsit d’asseguran-
ces de persones, és necessari adaptar en el mateix sentit 
la redacció de l’esmentat segon paràgraf.

II
D’entre les modificacions ja mencionades al text origi-

nal de l’Estatut Legal del Consorci, especialment la Llei 
44/2002, de 22 de novembre, incorporava importants can-
vis en el règim jurídic de l’esmentada entitat pública 
empresarial, molt en particular quant al sistema de cober-
tura dels riscos extraordinaris; així, van quedar inclosos 
per primera vegada entre els danys coberts els deguts a 
pèrdues de beneficis com a conseqüència d’esdeveni-
ments extraordinaris, requerits per l’evolució mundial 
dels mercats d’assegurança i reassegurança despresa 
dels greus atemptats terroristes de Nova York i Washing-
ton de setembre de 2001.

El desenvolupament dels mercats d’assegurança en 
els últims dos anys ha confirmat que determinades limita-
cions del sector privat per a oferir cobertura, no sols de 
terrorisme, sinó també d’altres esdeveniments de natura-
lesa catastròfica, no són fruit de la conjuntura. En particu-
lar, la presa de consciència pels mercats asseguradors de 
la gravetat de les potencials conseqüències del que s’ha 
anomenat «megaterrorisme» ha fet, a més, sorgir la preo-
cupació per la cobertura d’este risc en rams que no parei-
xien particularment exposats per no presentar, aparent-
ment, concentració d’exposicions, com ha sigut el cas del 
ram de vida, en les seues cobertures de defunció i invali-
desa, és a dir, en les cobertures que no són d’estalvi.

Ja al principi de 2004 es van posar de manifest algu-
nes dificultats d’assegurament que van començar a sug-
gerir la possibilitat de fer necessària una ampliació a les 
cobertures de defunció i invalidesa del ram de vida del 
sistema de cobertura de riscos extraordinaris que desen-
volupa el Consorci; i una vegada ha estat confirmada la 
situació del mercat a partir de 2005, formalment i unàni-
mement s’ha posat de manifest la necessitat d’efectuar 
esta ampliació amb caràcter de permanència.

D’una altra banda, la modificació normativa que esta 
ampliació comporta ha de produir efecte a partir de l’en-
trada en vigor del desplegament reglamentari que el 
mateix precepte preveu i de la norma que aprove la tarifa 
de recàrrecs i la clàusula de cobertura que s’inserixen en 
les pòlisses, així com també permetre l’adequada adapta-
ció 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 realitzades en la Llei 33/1984, de 2 d’agost, d’or-
denació de les assegurances privades, pel Reial Decret 
Legislatiu 1.255/1986, de 6 de juny, per a adaptar-la als 
compromisos derivats del Tractat d’Adhesió d’Espanya a 
la Comunitat Econòmica Europea, i per la Llei 21/1990, de 
19 de desembre, ja mencionada.

El notable increment de l’activitat indemnitzatòria del 
Consorci i dels procediments judicials incoats a conse-
qüència d’accidents de circulació, que ja llavors es mani-
festava, va obligar a arbitrar un sistema de lletrats substi-
tuts que, sota la dependència jeràrquica de les distintes 
Advocacies de l’Estat en les províncies, permeta afrontar 
les necessitats d’assistència jurídica que el Consorci dema-
nava i que el Servici Jurídic de l’Estat, amb els mitjans de 
què disposava, no podia atendre. L’esmentat sistema, amb 
la consulta prèvia d’aleshores Direcció del Servici Jurídic 
de l’Estat, es va establir per mitjà de la fórmula dels lletrats 
substituts, i instrumentarà la seua relació amb el Consorci 
mitjançant un contracte civil d’arrendament de servicis.

El temps transcorregut des de l’elaboració de les normes 
anteriorment esmentades, el progressiu increment en el 
nombre de procediments que s’ha experimentat en estos 
últims anys, en particular des de l’any 2000, i, en especial, en 
sinistres d’automòbils sense assegurances i de vehicles 
rebutjats per les entitats asseguradores privades i assegu-
rats 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 esta entitat de la Comissió 
Liquidadora d’entitats Asseguradores, portada a terme per 
la Llei 44/2002, de 22 de novembre, aconsellen introduir lleu-
geres modificacions o ajustos en un sistema que ha demos-
trat en estos anys la seua indubtable utilitat i encert.

Les modificacions que s’introduïxen no afecten l’essèn-
cia de l’esmentat sistema, ja que perseguixen exclusivament 
adaptar-lo als temps i les necessitats actuals i obrir la possi-
bilitat d’aplicar altres fórmules complementàries d’assistèn-
cia jurídica per a casos especials, aclarir determinats aspec-
tes del sistema i realçar l’aspecte civil de la relació entre el 
Consorci i els lletrats substituts, aclarint d’esta manera qual-
sevol dubte que poguera sorgir respecte d’això.

IV
Esta Llei modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 

Mercat de Valors.
D’una banda, es traslladen a l’ordenament jurídic 

espanyol els articles 6.9 de la Directiva 2003/6/CE, del Par-
lament 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’introduïx un nou article en la Llei del Mercat de 
Valors que establix l’obligació de determinats subjectes 
de comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
aquelles operacions que siguen sospitoses d’haver utilit-
zat informació privilegiada o que constituïsquen una 
pràctica per a falsejar la lliure formació dels preus.

D’altra banda, es completa la regulació de «Bolsas y 
Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 
Sistemas Financieros, SA », o de qualsevol altra entitat 
que en el futur es puga trobar en la seua mateixa situació 
per a dotar-la de més flexibilitat en el seu funcionament.

Finalment, s’aclarix i homogeneïtza el règim de parti-
cipacions significatives en les societats que administren 
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’oc-
tubre.

El Text Refós de l’Estatut Legal del Consorci de Com-
pensació d’Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legis-
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latiu 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 extraordinaris, 
tindrà com a objecte indemnitzar, en la forma establida en 
este Estatut Legal, en règim de compensació, les pèrdues 
derivades d’esdeveniments extraordinaris succeïts a 
Espanya i que afecten riscos en esta situats.

Igualment, seran indemnitzables pel Consorci els 
danys personals derivats d’esdeveniments extraordinaris 
succeïts a l’estranger quan l’assegurat de la pòlissa tinga 
la seua residència habitual a Espanya.

A este efecte, seran pèrdues els danys directes en les 
persones i els béns, així com també en els termes i amb 
els límits que reglamentàriament es determinen, la pèr-
dua de beneficis com a conseqüència d’aquells. Es consi-
deraran, igualment en els termes que reglamentàriament 
es determinen, esdeveniments extraordinaris:

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratré-
mols i sismes submarins, les inundacions extraordinàries, 
les erupcions volcàniques, la tempestat ciclònica atípica i 
les caigudes de cossos siderals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència 
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. A l’efecte exclusivament de la cobertura del Con-
sorci, es consideraran riscos situats a Espanya els que 
afecten:

a) Els vehicles amb matrícula espanyola.
b) Els béns immobles situats en el territori nacional.
c) Els béns mobles que es troben en un immoble 

situat a Espanya, estiguen o no coberts per la mateixa 
pòlissa d’assegurança, excepte aquells que es troben en 
trànsit comercial.

d) En el cas d’assegurances de persones, quan l’as-
segurat tinga la seua residència habitual a Espanya.

e) En els altres casos, quan el beneficiari de l’assegu-
rança tinga la seua residència habitual a Espanya o, si fóra 
una persona jurídica, tinga a Espanya el seu domicili 
social o la sucursal a què es referix el contracte.»

Dos. L’article 7 queda redactat de la manera següent:
«Article 7. Rams d’assegurança amb recàrrec obliga-

tori a favor del Consorci per a l’exercici de les 
seues funcions en esdeveniments extraordinaris.
Per al compliment pel Consorci de les seues fun-

cions en matèria de compensació de pèrdues deri-
vades d’esdeveniments extraordinaris, és obligatori 
el recàrrec a favor seu en els rams següents:

a) Pel que fa a les assegurances de persones, el 
ram de vida, en els contractes que garantisquen 
exclusivament o principalment el risc de defunció, 
incloent-hi els que prevegen, a més, indemnitzaci-
ons pecuniàries per invalidesa permanent o incapa-
citat temporal, en els termes i les modalitats que 
reglamentàriament es determinen; i el ram d’acci-
dents, en els contractes que garantisquen el risc de 
defunció o prevegen indemnitzacions 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 també les modalitats 
combinades d’estos, o quan es contracten de 
manera complementària.

Es consideren incloses, en tot cas, i igualment en 
els termes que reglamentàriament es determinen, 
les pòlisses de vida o accidents que cobrisquen els 

riscos abans mencionats emparats en un pla de pen-
sions formulat conforme al Text Refós de la Llei de 
regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, 
aixícom també les pòlisses que cobrisquen danys a 
les instal·lacions nuclears.

En queden excloses, en tot cas, les pòlisses que 
cobrisquen produccions agropecuàries susceptibles 
d’assegurament per mitjà del sistema de les assegu-
rances agràries combinades, per trobar-se previstes 
en els plans que anualment aprova el Govern, així 
com també les pòlisses que cobrisquen els riscos 
derivats del transport de mercaderies, de la cons-
trucció i muntatge, i qualssevol altres pòlisses de 
rams d’assegurances diferents de les enumerades 
en 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 dels jutjats i tribunals correspondrà als advo-
cats de l’Estat integrats en l’Advocacia General de 
l’Estat-Direcció del Servici Jurídic de l’Estat, encara 
que també podrà ser exercida per advocats col-
legiats en exercici que, a proposta del Consorci, 
siguen habilitats com a lletrats substituts per part de 
l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servici 
Jurídic de l’Estat per a actuar en l’àmbit competen-
cial que, d’acord amb l’esmentada proposta, s’esta-
blisca en la mateixa habilitació. La contractació dels 
servicis professionals d’estos advocats col·legiats es 
durà a terme pel Consorci per mitjà de la formalitza-
ció dels corresponents acords, que tindran sempre 
la consideració de contractes civils d’arrendament 
de servicis.

Sense perjuí de l’anterior, el Consorci, amb un 
informe previ favorable de l’Advocacia General de 
l’Estat-Direcció del Servici Jurídic de l’Estat, podrà 
encomanar la seua representació i defensa, de con-
formitat amb les normes col·legials generals, a 
advocats i procuradors designats a este efecte, en 
aquells assumptes o matèries que, per les seues 
característiques, així ho aconsellen.

Les costes que es generen en els processos deri-
vats de l’activitat del Consorci en què la representa-
ció i defensa siga exercida pels lletrats habilitats 
mencionats anteriorment s’ingressaran, si és el cas, 
en el Consorci, i els serà aplicable el règim previst en 
este Estatut Legal.

El Consorci podrà demanar l’assessorament en 
dret de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del 
Servici 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 administren mercats 
secundaris espanyols quedarà subjecta al règim de 
participacions significatives previst en l’article 69 
d’esta Llei per a les empreses de servicis d’inversió, 
en els termes que reglamentàriament es determi-
nen, i s’entendrà que tindrà, en tot cas, el dit caràc-
ter qualsevol participació que abaste, de manera 
directa o indirecta, almenys l’1% del capital o dels 
drets de vot de la societat o la que, sense arribar a 
eixe percentatge, permeta exercir una influència 
notable en la societat, en els termes que es determi-
nen reglamentàriament. Sense perjuí de les facultats 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors d’opo-
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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 podrà 
oposar a l’adquisició d’una participació significativa 
en el capital social d’aquelles societats quan consi-
dere que és necessari per a assegurar el bon funcio-
nament dels mercats o per a evitar-hi distorsions, 
així com també per no donar-se un tracte equivalent 
a les entitats espanyoles en el país d’origen de l’ad-
quirent.»

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 quedarà subjecta 
al règim de participacions significatives previst en 
l’article 69 d’esta Llei per a les empreses de servicis 
d’inversió, en els termes que reglamentàriament es 
determinen, i s’entén que tindrà, en tot cas, el dit 
caràcter qualsevol participació que abaste, de 
manera directa o indirecta, almenys l’1% del capital 
o dels drets de vot de la Societat de Sistemes o la 
que, sense arribar a eixe percentatge, permeta exer-
cir una influència notable en la Societat, en els ter-
mes que es determinen reglamentàriament.

Sense perjuí de les facultats de la Comissió Naci-
onal del Mercat de Valors d’oposar-se a una partici-
pació 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 podrà oposar a l’adquisició o a 
la transmissió d’una participació significativa en el 
capital de la Societat de Sistemes quan considere 
que és necessari per a assegurar el bon funciona-
ment dels mercats o dels sistemes de registre, com-
pensació i liquidació de valors o per a evitar-hi dis-
torsions, com també per no donar-se un tracte 
equivalent a les entitats espanyoles en el país d’ori-
gen de l’adquirent.

Els estatuts socials de la Societat de Sistemes i les 
seues modificacions, amb les excepcions que regla-
mentàriament s’establisquen, requeriran l’aprovació 
prèvia de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
El nomenament dels membres del Consell d’Adminis-
tració, directors generals i assimilats de la Societat de 
Sistemes estarà subjecte a l’aprovació prèvia 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 estaran regides i admi-
nistrades per una societat anònima, que serà res-
ponsable de la seua organització i funcionament 
interns, i serà titular dels mitjans necessaris per a 
això, este és el seu objecte social principal. Les 
esmentades societats podran desenvolupar igual-
ment altres activitats complementàries relacionades 
amb les Borses de Valors. Les accions de les esmen-
tades societats seran nominatives. Estes societats 
hauran de comptar necessàriament amb un Consell 
d’Administració compost per almenys cinc persones 
i, amb almenys, un director general. Les esmenta-
des societats no tindran la condició legal de mem-
bres de les corresponents Borses de Valors i no 
podran realitzar cap activitat d’intermediació finan-
cera, ni les activitats mencionades en l’article 63.

Les esmentades societats exerciran les funcions 
que els atribuïx esta Llei i les altres que determinen el 
Govern, el ministre d’Economia i Hisenda o la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors, sense perjuí de què 
puguen atorgar-los les comunitats autònomes que 

tinguen atribuïts en els seus Estatuts d’Autonomia 
competències en la matèria. Les Borses de Valors 
podran exigir retribució pels servicis que presten.

Els estatuts de les esmentades societats i les 
seues modificacions, amb les excepcions que regla-
mentàriament s’establisquen, requeriran l’aprovació 
prèvia per la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, o, si és el cas, per la corresponent Comunitat 
Autònoma amb competència en la matèria, respecte 
de les Borses de Valors d’àmbit autonòmic. El nome-
nament dels membres del Consell d’Administració i 
del director general exigirà l’aprovació prèvia per la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors o, si és el 
cas, per la Comunitat Autònoma.»

Quatre. S’afig 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 sos-
pitoses.
1. Les entitats que efectuen operacions amb 

instruments financers hauran d’avisar la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, amb la major celeritat 
possible, quan consideren que hi ha indicis raona-
bles per a sospitar que una operació utilitza informa-
ció privilegiada o constituïx una pràctica que falseja 
la lliure formació dels preus.

Les entitats obligades a comunicar a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors seran les empreses de 
servicis d’inversió i entitats de crèdit espanyoles, 
incloent-hi les filials d’entitats estrangeres, així com 
també les sucursals d’empreses de servicis d’inver-
sió o entitats de crèdit no comunitàries. Si és el cas, 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors remetrà la 
comunicació d’operació sospitosa a l’autoritat 
supervisora de l’Estat membre on radique el mercat 
en què s’ha realitzat esta operació.

2. La comunicació d’operació sospitosa es 
podrà realitzar per carta, correu electrònic, fax o telè-
fon, i serà necessari, en este últim cas, que es done 
confirmació per escrit a sol·licitud de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors.

3. La comunicació contindrà la informació 
següent:

a) La descripció de les operacions, incloent-hi 
el tipus d’orde, i el mètode de negociació utilitzat.

b) Les raons que porten a sospitar que l’opera-
ció es realitza utilitzant informació privilegiada o 
que constituïx una pràctica que falseja la lliure for-
mació dels preus.

c) Els mitjans d’identificació de les persones per 
compte de què s’hagen realitzat les operacions i, si és 
el cas, 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 de la dita informació, almenys haurà 
de mencionar les raons per les quals considera que 
es tracta d’una operació sospitosa, sense perjuí de 
l’obligació de remetre la informació complementà-
ria en tant que esta estiga disponible.

4. Les entitats que comuniquen operacions 
sospitoses a la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors estaran obligades a passar en silenci sobre 
l’esmentada comunicació, excepte, si és el cas, el 
que disposen les disposicions legals vigents. En tot 
cas, la comunicació de bona fe no podrà implicar 
responsabilitat de cap classe ni suposarà violació de 
les prohibicions de revelació d’informació per raó de 
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contractes o de disposicions legals, reglamentàries 
o administratives.

5. La identitat de l’entitat que efectue la comu-
nicació d’operació sospitosa estarà subjecta al 
secret professional establit en l’apartat quatre de 
l’article 90 d’esta Llei.»

Cinc. Es modifica la disposició addicional dèsset, en 
la redacció donada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, que 
queda redactada de la següent manera:

«1. Sense perjuí de les competències que cor-
responen a les comunitats autònomes respecte dels 
sistemes de registre, compensació i liquidació de 
valors i dels mercats secundaris, el Govern podrà 
autoritzar, amb un informe previ de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, oïdes les comunitats 
autònomes amb competència en la matèria i a pro-
posta del ministre d’Economia i Hisenda, que una o 
diverses entitats adquirisquen, directament o indi-
rectament, la totalitat del capital o una participació 
que atribuïsca a l’adquirent o als adquirents el con-
trol, directe o indirecte, de totes o algunes de les 
societats que administren sistemes de registre, 
compensació i liquidació de valors i mercats secun-
daris espanyols i que, a partir d’esta adquisició, cor-
responga a eixa o eixes entitats la titularitat de l’es-
mentat capital.

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

Correspondrà a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors autoritzar els estatuts pels quals es regis-
quen eixes entitats adquirents i les seues modificaci-
ons, amb les excepcions que s’establisquen regla-
mentàriament, així com també autoritzar el 
nomenament dels membres del seu Consell d’Admi-
nistració i dels seus directors generals, els quals 
hauran de reunir els requisits de les lletres f), g) i h) 
de l’article 67.2 d’esta 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 Consell d’Administració i directors generals han 
sigut verificats per l’autoritat competent d’un altre 
Estat membre de la Unió Europea o per l’autoritat 
supervisora d’un Estat no-membre de la Unió Euro-
pea el règim d’organització i funcionament dels 
quals siga semblant al de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, correspondrà a esta última com-
provar estes verificacions.

El Govern, mitjançant un Reial Decret, determi-
narà el règim aplicable a les ofertes d’adquisició de 
les accions representatives del capital de les menci-
onades entitats, el règim de publicitat a què s’han de 
sotmetre les seues participacions accionarials, el 
règim a què s’han de subjectar les esmentades enti-
tats per a recollir en els seus estatuts socials qualse-
vol limitació o especialitat als drets derivats de les 
seues accions i qualsevol altre aspecte que siga 
necessari per a l’aplicació de la present disposició i 
per a garantir l’adequada supervisió de les esmenta-
des entitats.

2. Serà necessària l’autorització del Govern 
perquè l’entitat o, si és el cas, les entitats que posse-
ïsquen, directament o indirectament, la totalitat del 
capital o una participació de control de totes o, si és 
el cas, algunes de les societats a què es referix 
l’apartat anterior puguen dur a terme qualsevol acte 
dispositiu pel qual deixen de ser titulars, directa-
ment o indirectament, de la totalitat del capital social 

que exercisquen en cada una de les esmentades 
societats o pel que perden el control, directe o indi-
recte, d’estes últimes. L’esmentada autorització 
s’atorgarà oïdes les comunitats autònomes amb 
competència en la matèria, amb un informe previ de 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a pro-
posta del ministre d’Economia i Hisenda.

3. No s’aplicarà el règim de participacions sig-
nificatives previst en els articles 31.6 i 44.bis.3 
d’esta Llei a les transmissions subjectes a les auto-
ritzacions administratives previstes en la present 
disposició.

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

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del 
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa 
esta Llei.

Disposició final primera. Títols competencials.

Esta Llei es dicta a l’empara del que establix l’arti-
cle 149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució.

Disposició final segona. Supressió de la taxa per la 
valoració 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)», continguda en la dispo-
sició 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 Prestaci-
ons 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 adapta-
ció a la normativa comunitària de la legislació d’assegu-
rances privades.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Boletín Oficial del Estado», excepte pel que fa a la 
cobertura per part del Consorci dels riscos extraordinaris 
en el ram de vida, establida en la nova redacció de l’arti-
cle 7 de l’Estatut Legal donada per l’apartat dos de l’article 
primer d’esta Llei, que entrarà en vigor en la data i amb 
els terminis d’adaptació que es determinen en la disposi-
ció reglamentària a què es referix l’esmentat precepte.

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 16 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


