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2. És secretari de la Comissió Permanent el del Ple.
3. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel 

Ple i per les actuacions en curs derivades d’aquells.
b) Resoldre les qüestions que, amb caràcter d’urgèn-

cia, es plantegin al Consell, i donar compte el Ple de les 
actuacions portades a terme.

c) Proposar temes a debatre al Ple del Consell i ele-
var-li propostes.

d) Totes les altres tasques que li siguin delegades o 
assignades pel Ple.

Article 54. Comissió de Cooperació i Informació Regis-
tral.

1. Com a òrgan encarregat d’establir mecanismes 
per a la col·laboració i informació mútua entre els dife-
rents registres, en particular pel que fa a les denominaci-
ons i a les comunicacions sobre la inscripció i, si s’escau, 
l’extinció de les fundacions, existeix en el Consell Supe-
rior de Fundacions la Comissió de Cooperació i Informa-
ció Registral.

2. La Comissió de Cooperació i Informació Registral 
està composta pel director general del qual depèn el 
Registre de fundacions de competència estatal, que actua 
com a president, i pels membres següents:

a) Tres vocals en representació de l’Administració 
General de l’Estat amb rang, com a mínim, de subdirector 
general o de cap de divisió, elegits pels representants de 
l’Administració General de l’Estat en el Ple del Consell.

b) Tres vocals elegits pels representants de les comu-
nitats autònomes en el Ple del Consell, entre ells.

3. És secretari de la Comissió de Cooperació i Infor-
mació Registral el funcionari que designi el ministre de 
Justícia.

4. Són funcions de la Comissió de Cooperació i Infor-
mació Registral:

a) Preparar l’informe o dictamen que el Ple li sol·liciti 
sobre els instruments de col·laboració i informació mútua 
entre els diferents registres de fundacions.

b) Establir les mesures o mecanismes que consideri 
necessaris per garantir la col·laboració i informació mútua 
entre els diferents registres de fundacions.

c) Constituir ponències o grups de treball per a l’ela-
boració d’informes i propostes sobre els mitjans que es 
considerin necessaris per garantir la cooperació i infor-
mació mútues entre els diferents registres de fundaci-
ons.

d) Informar, a sol·licitud de l’encarregat de qualsevol 
registre de fundacions, de quin és el mecanisme proce-
dent per garantir la cooperació i informació mútua entre 
registres, i elevar a les autoritats administratives compe-
tents les propostes que consideri convenients amb 
aquests fins.

e) Establir els criteris d’actuació per al trasllat de la 
fundació d’un registre a un altre de diferent, en cas que la 
fundació hagi canviat l’àmbit territorial en què principal-
ment hagi de desenvolupar les seves activitats.

Article 55. Funcionament.

1. Per acord del Ple o de la Comissió Permanent es 
poden constituir ponències, grups de treball o comitès 
especialitzats per complir millor els seus fins.

2. El Consell Superior de Fundacions es regeix per 
les seves normes de funcionament i pel que disposa el 
capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

3. La participació en el Consell Superior de Fundaci-
ons té caràcter honorífic i no dóna dret a cap retribució, 

llevat, si s’escau, de les compensacions que correspon-
guin en aplicació del que preveu el Reial decret 462/2002, 
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Disposició addicional primera. Fundacions laborals.

Als efectes d’aquest Reglament, es consideren funda-
cions laborals:

a) Les creades per pacte o concert entre les empre-
ses i els seus treballadors, les constituïdes en virtut d’un 
acte unilateral d’una empresa o de terceres persones en 
benefici dels treballadors d’una o diverses empreses i 
dels seus familiars.

b) Les formades entre les organitzacions empresari-
als i sindicals més representatives d’un sector o sectors 
determinats per al desenvolupament de fins laborals.

Disposició addicional segona. Auditoria externa i pla 
d’actuació de les fundacions del sector públic estatal.

1. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
ha de fer l’auditoria externa a què estan obligades les fun-
dacions del sector públic estatal en què concorrin les cir-
cumstàncies que preveu l’article 25.5 de la Llei 50/2002, de 
26 de desembre, de fundacions, d’acord amb el que preve-
uen l’article 46.3 de l’esmentada Llei i l’article 168.b) de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. El termini d’elaboració i aprovació pel patronat del 
pla d’actuació de les fundacions del sector públic estatal 
finalitza el mateix dia que el de tramitació del pressupost 
d’explotació i capital, que preveu l’article 66 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Quan l’entitat, d’acord amb l’article 66.3 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, estigui obligada a presentar 
un programa d’actuació plurianual, les activitats detalla-
des en el pla d’actuació són les que derivin d’aquest pro-
grama.

Les modificacions del pressupost d’explotació i capi-
tal aprovades pels òrgans competents, d’acord amb el 
que assenyala l’article 67.3 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, modifiquen, al seu torn, el pla d’actuació.

Disposició addicional tercera. Inventari.

L’inventari dels elements patrimonials de la fundació 
s’ha d’elaborar d’acord amb el que disposen les normes 
d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius vigents en cada moment. 

MINISTERI D’ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

 19155 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 
1263/2005, de 21 d’octubre, pel qual es modi-
fica el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel 
qual es regula la cooperació econòmica de 
l’Estat a les inversions de les entitats locals. 
(«BOE» 279, de 22-11-2005.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret 
1263/2005, de 21 d’octubre, pel qual es modifica el Reial 
decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la coo-
peració econòmica de l’Estat a les inversions de les enti-
tats locals, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 265, de 5 de novembre de 2005, i en el suplement 
en català número 21, de 16 de novembre de 2005, se’n fa 
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la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 2598, primera columna, a l’apartat quatre 
de l’article únic, on diu:

«Disposició addicional primera. Cofinançament 
dels plans de cooperació i dels projectes singu-
lars.»,

ha de dir:
«Disposició addicional primera. Cofinançament 

dels plans de cooperació i dels projectes de 
modernització administrativa local i de participa-
ció de la societat civil.» 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 19250 REIAL DECRET 1332/2005, d’11 de novembre, 
pel qual es desplega la Llei 5/2005, de 22 
d’abril, de supervisió dels conglomerats finan-
cers i per la qual es modifiquen altres lleis del 
sector financer. («BOE» 280, de 23-11-2005.)

La Llei 5/2005, de 22 d’abril, de supervisió dels conglo-
merats financers i per la qual es modifiquen altres lleis del 
sector financer, respon a dos objectius bàsics: l’establiment 
d’un règim de supervisió addicional per als conglomerats 
financers i la revisió de les normatives sectorials (banca, 
valors i assegurances) per aconseguir una coherència ade-
quada entre totes aquestes i alinear-les amb el nou règim 
de conglomerats financers.

La Llei incorpora de manera parcial al nostre ordena-
ment intern la Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 16 de desembre de 2002, relativa a la vigi-
lància complementària de les entitats de crèdit, les compa-
nyies d’assegurances i les entitats d’inversió que pertanyen 
a un conglomerat financer, per la qual es modifiquen les 
directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE i 93/22/CEE del Consell, i les directives 98/78/CE i 
2000/12/CE del Parlament Europeu i del Consell. La regula-
ció comunitària s’ha d’enquadrar en l’àmbit de les actuaci-
ons del Pla d’acció de serveis financers que en la seva 
recerca de la consecució d’un mercat únic de serveis finan-
cers va establir dins dels seus objectius la necessitat del 
reforç de les estructures cautelars. En aquesta línia d’actu-
ació, el Llibre verd de serveis financers (2005-2010), que 
estableix els criteris de convergència per als pròxims cinc 
anys, manté entre els seus objectius l’establiment d’una 
supervisió eficient i efectiva a través de la transposició, 
implementació i avaluació contínua de les directives que 
estableix el Pla d’acció esmentat.

Tanmateix, la Llei va establir una transposició parcial 
de la directiva que ha de ser completada mitjançant aquest 
Reial decret, en virtut de l’habilitació al Govern per al des-
plegament reglamentari que va fer la disposició final 
segona de la Llei.

El capítol I del Reial decret es dedica a l’establiment de 
l’àmbit d’aplicació de la regulació, amb la delimitació de 
les entitats sotmeses al règim de supervisió addicional, el 
seu règim d’identificació i la determinació de les autoritats 
competents rellevants. Sobre això, s’ha de fer una especial 
referència a l’existència a Espanya des de 1995 d’un règim 
de supervisió per al qual el nostre ordenament denomi-
nava «grups mixtos no consolidables»; en aquest sentit, el 
Reial decret adapta el seu règim d’informació en la línia 
fixada per la regulació de la Llei 5/2005, de 22 d’abril, que 
permetia que el Govern estengués totes o algunes de les 
obligacions previstes per als conglomerats financers als 

grups mixtos no consolidables que no complissin el requi-
sit de diversificació sectorial significativa.

El capítol II estableix els elements dels quals ha de 
constar la supervisió addicional: polítiques d’adequació de 
capital, operacions intragrup, concentració i gestió de ris-
cos, mecanismes de control intern i honorabilitat i experi-
ència dels directius de les societats financeres mixtes de 
cartera.

El capítol III preveu com s’ha de portar a terme la desig-
nació del coordinador de la supervisió del conglomerat, i la 
seva actuació es completa mitjançant la identificació del 
conglomerat financer i de l’entitat obligada. Així mateix, es 
regula la cooperació entre les autoritats competents lliga-
des al mateix conglomerat financer.

El capítol IV recull les actuacions del coordinador en els 
casos d’incompliment de les obligacions que estableixen la 
Llei i aquest Reial decret.

El capítol V assenyala l’habilitació normativa de la qual 
gaudeixen els diferents supervisors per exercir els mèto-
des de supervisió addicional dels grups l’entitat dominant 
dels quals sigui una entitat regulada o una so-cietat finan-
cera mixta de cartera que tinguin el seu domicili fora de la 
Unió Europea.

Les disposicions finals estableixen la revisió de les nor-
matives sectorials (banca, valors i assegurances), de rang 
reglamentari, per aconseguir una adequada coherència 
entre totes aquestes i alinear-les amb el nou règim de con-
glomerats financers. Aquestes disposicions també com-
pleixen dues finalitats d’aquest Reial decret: en primer lloc, 
la transposició de la Directiva 2005/1/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 9 de març de 2005, per la qual es 
modifiquen les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 
91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE del Consell, i les directi-
ves 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE 
i 2002/87/CE, a fi d’establir una nova estructura organitza-
tiva dels comitès de serveis financers, que amplia determi-
nades obligacions d’informació en l’àmbit de les entitats 
de crèdit i d’assegurances; i, en segon lloc, l’establiment 
d’uns requisits d’honorabilitat comercial i professional 
comuns per a una sèrie d’entitats supervisades (entre les 
quals s’inclouen els establiments de canvi de moneda i les 
societats de taxació), que intenta corregir la dispersió con-
ceptual existent fins en aquest moment.

Així mateix, en l’àmbit assegurador s’utilitzen les modi-
ficacions normatives incloses en les disposicions finals per 
establir una adequació de la valoració dels immobles de 
les entitats asseguradores.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de 
novembre de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el que pre-
veu la Llei 5/2005, de 22 d’abril, de supervisió dels conglo-
merats financers i per la qual es modifiquen altres lleis del 
sector financer (d’ara endavant, la Llei).

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Sense perjudici de les disposicions relatives a la 
supervisió dels grups d’entitats financeres recollides en la 
normativa sectorial, les entitats regulades dels conglome-
rats financers estan subjectes al conjunt d’obligacions que 
preveuen aquest Reial decret i les seves disposicions de 
desplegament.


