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4t Les recomanacions i resolucions interpretatives 
de la Comissió de coordinació de polítiques de canvi cli-
màtic.

5è Els requisits legals, reglamentaris i administratius 
aplicables a les activitats verificades.

6è La generació de tota la informació relacionada 
amb cada font d’emissions de la instal·lació, en especial la 
relativa a la recollida, mesurament, càlcul i notificació de 
les dades.

3. Per acreditar els verificadors, l’organisme d’acre-
ditació ha de comprovar que aquests compleixen els 
requisits mínims anteriors i confirmar que disposen de:

a) Una estructura organitzativa i funcional i uns pro-
cediments que garanteixin la seva independència i impar-
cialitat i la del seu personal, respecte als centres sotmesos 
a verificació i als seus titulars.

b) Competència i coneixement de les activitats i els 
processos de verificació, incloent-hi competència i conei-
xement de les tècniques d’investigació, observació, ins-
pecció i procediments analítics per poder elaborar i seguir 
els plans de verificació.

c) Coneixement bàsic de les activitats i els processos 
industrials i energètics sotmesos a verificació, segons 
l’abast de l’acreditació sol·licitada, i de les disposicions i 
normes que els siguin aplicables a què fa referència 
l’apartat 2.

d) Processos de verificació que ofereixin expectati-
ves raonables d’identificar discrepàncies importants i 
nivells acceptablement baixos del risc de verificació.

e) Procediments per aplicar correctament de forma 
sistemàtica els processos de verificació i sempre de 
manera professional i competent i respectant la norma-
tiva aplicable.

f) Experiència prèvia demostrada en activitats de 
verificació mediambiental o en activitats similars d’avalu-
ació de la conformitat.

g) Procediments per assegurar un tractament confi-
dencial adequat de totes les dades sotmeses a verifica-
ció.

h) Procediments i arxius per assegurar la gestió i 
conservació adequada de totes les dades.

4. Els aspectes enumerats a l’apartat anterior s’han 
de valorar d’acord amb els criteris establerts per la Comis-
sió de coordinació de polítiques de canvi climàtic, que ha 
de tenir en compte:

a) Les disposicions normatives que a aquest efecte 
adoptin les institucions internacionals, comunitàries o 
nacionals.

b) Les especificacions o recomanacions de la Comis-
sió Europea.

c) Les normes, especificacions o recomanacions 
adoptades amb aquesta finalitat per organismes interna-
cionals independents.

Disposició addicional única. Verificadors acreditats en 
un altre Estat membre de la Unió Europea.

Els verificadors acreditats en un altre Estat membre de 
la Unió Europea en l’àmbit d’aplicació de l’article 15 de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 13 d’octubre de 2003, poden verificar les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle de les instal·lacions ubicades a 
Espanya, sempre que comuniquin la seva intenció a l’òr-
gan autonòmic competent en el territori on vulguin actuar 
amb una antelació mínima de tres mesos i aportin la 
documentació que provi que disposen d’una acreditació 
en vigor emesa respecte a criteris i requisits similars, com 
a mínim, als que estableix aquest Reial decret i sempre 
que l’òrgan autonòmic competent no adopti una resolu-
ció expressa motivada en sentit contrari.

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 18492 CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre ITC/3079/2005, 
de 3 d’octubre, per la qual s’actualitzen els 
annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de 
juny, sobre les normes per a l’aplicació de 
determinades directives de la CE, relatives a 
l’homologació de tipus de vehicles automò-
bils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, 
ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de 
parts i peces d’aquests vehicles. («BOE» 270, 
d’11-11-2005.)

Havent observat errors en el text remès de l’Ordre 
ITC/3079/2005, de 3 d’octubre, per la qual s’actualitzen els 

Disposició transitòria única. Verificació de l’informe 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle per verifica-
dors acreditats d’acord amb el Reglament (CEE) núm. 
1836/93 del Consell.

Fins al 31 de març de 2006, els informes d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle que regulen els articles 22 i 23 
de la Llei 1/2005, de 9 de març, poden ser verificats per 
verificadors mediambientals acreditats segons el Regla-
ment (CEE) núm. 1836/93 del Consell, de 29 de juny de 
1993, pel qual es permet que les organitzacions s’adherei-
xin amb caràcter voluntari a un sistema de gestió i audito-
ria mediambientals, substituït pel Reglament (CE) núm. 
761/2001, de 19 de març de 2001, amb acreditació i expe-
riència en el sector on han de dur a terme les funcions de 
verificació.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.23a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculten els titulars dels ministeris de Medi Ambient, 
d’Economia i Hisenda i d’Indústria, Turisme i Comerç per 
dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposi-
cions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre 
les normes per a l’aplicació de determinades directives de 
la CE, relatives a l’homologació de tipus de vehicles auto-
mòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i 
vehicles agrícoles, així com de parts i peces d’aquests 
vehicles, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 

número 240, de 7 d’octubre, i en el suplement en català 
número 19, de 17.10.2005, es transcriuen a continuació les 
rectificacions següents referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 2440, cinquena fila, on diu: 

Protecció posterior 70/221
79/490
81/333

(A*)
(A*)
(A*)

(A*)
(A*)
(A*)

Reglament CEPE/ONU 58R01 (L)
– Ordre del MINER de 25-5-82 i 25-3-83.

 

 97/19 (annex II)
2000/8 (1)

(A*)
(A*)

(A*)
(A*)

 (1)  No afecta la protecció 
posterior

 Ha de dir: 

Protecció posterior 70/221
79/490
81/333

(A*)
(A*)
(A*)

(A*)
(A*)
(A*)

Reglament CEPE/ONU 58R01 (L)
– Ordre del MINER de 25-5-82 i 25-3-83.

 

 97/19 (annex II)
2000/8 (1)

(A)
(A*)

(A)
(A*)

 (1)  No afecta la protecció 
posterior

 A la pàgina 2443, divuitena fila, on diu: 

Limitadors de velocitat 
Homologació

92/24
2004/11

–
(A*)

–
(A)

Reglament CEPE/ONU 89R00 (L)  

 Ha de dir: 

Limitadors de velocitat 
Homologació

92/24
2004/11

–
(A)

–
(A)

Reglament CEPE/ONU 89R00 (L)  

CAP DE L’ESTAT
 18667 LLEI 19/2005, de 14 de novembre, sobre la socie-

tat anònima europea domiciliada a Espanya. 
(«BOE» 273, de 15-11-2005.)

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.

Exposició de motius

I
El Reglament (CE) núm. 2157/2001 del Consell, de 8 

d’octubre de 2001, pel qual s’aprova l’Estatut de la socie-
tat anònima europea, imposa als estats membres de la 
Unió Europea, a l’article 68, l’obligació d’adoptar totes les 
disposicions que siguin necessàries per garantir l’efectivi-
tat de les normes d’aplicació directa que s’hi contenen. 
Aquesta Llei té com a objecte complir aquest manament 
específic respecte de les societats europees que es domi-
ciliïn a Espanya.

II

La societat anònima europea és una nova forma social 
que s’afegeix al catàleg de les reconegudes en els ordena-
ments jurídics respectius, que amplia així la llibertat d’es-
tabliment en el territori de la Unió Europea. Entre les 
diferents possibilitats de configuració, s’ha optat per un 
model que, tot i que està orientat cap a les grans socie-

tats, no impedeix l’accés a iniciatives de dimensió mitjana 
o fins i tot de dimensió modesta.

No obstant això, el disseny originari, que pretenia 
aconseguir una normativa substantiva completa de caràc-
ter comunitari, ha deixat pas a una solució menys ambi-
ciosa en què, juntament amb aquesta normativa suprana-
cional, conviuen necessàriament, en una relació jeràrquica 
molt complexa, les normes legals aplicables a les socie-
tats anònimes en el dret intern. Com a conseqüència 
d’aquest sistema de fonts, la societat europea perd graus 
d’unitat, en la mesura que una part substancial d’aquesta 
normativa és la corresponent a les diferents societats 
anònimes nacionals; però, alhora, facilita sensiblement la 
inserció de la nova forma social en les legislacions d’es-
tats membres. Per descomptat, aquests no poden alterar 
la normativa comunitària. En aquest sentit, el Reglament 
és l’expressió d’un complex equilibri d’interessos de 
signe molt diferent, la concreció normativa dels quals 
s’imposa al legislador nacional. Però, per raó d’aquesta 
integració amb el dret de les societats anònimes, el règim 
jurídic aplicable és un règim mixt, en què coexisteixen 
normes comunitàries i normes nacionals.

La Llei té, doncs, un abast molt limitat. Tan sols pretén 
l’addició d’un nou capítol al text refós de la Llei de socie-
tats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, 
de 22 de desembre, per tal d’oferir les precisions indis-
pensables que exigeix el Reglament per a la plena opera-
tivitat de la normativa, i incorpora, a més, els mecanismes 
de tutela dels interessos particulars de socis i de creditors 
i els mecanismes de tutela i d’interès públic que s’han 
jutjat més adequats en la fase actual de la construcció 
progressiva de la Unió Europea.

El règim de la societat anònima europea domiciliada a 
Espanya s’ha de completar amb la Llei que reguli la impli-
cació dels treballadors a la societat europea, mitjançant la 
qual s’ha d’incorporar al dret espanyol la Directiva 2001/86/CE 


