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pot determinar el detall amb què s’ha d’informar de 
la cartera de títols d’aquestes institucions.

m) La Comissió Nacional del Mercat de Valors 
ha de determinar el règim d’utilització de valors 
liquidatius estimats per a aquestes IIC.

n) La Comissió Nacional del Mercat de Valors 
pot ampliar excepcionalment el termini màxim 
d’endeutament que estableix l’apartat 1 de l’article 41 
d’aquest Reglament quan una d’aquestes IIC estigui 
en una situació de greus dificultats de tresoreria.

2. Les IIC a què es refereix aquest article no 
poden invertir al seu torn en altres IIC d’IIC d’inversió 
lliure o en estrangeres similars.

3. La Comissió Nacional del Mercat de Valors 
ha de desenvolupar el contingut del document a què 
es refereix el paràgraf j) de l’apartat 1, el qual ha de 
reflectir amb claredat els riscos que implica la inver-
sió, així com permetre a l’inversor un adequat 
coneixement d’aquests.

Així mateix, la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors ha d’establir els requisits específics que han 
de tenir les societats gestores d’IIC que gestionin 
aquest tipus d’IIC. En compliment del que preveu 
l’article 43.1.i) i j) de la Llei, entre els requisits que 
han de complir s’han d’incloure en tot cas:

1r Disposar de mitjans humans i materials 
necessaris que permetin efectuar un adequat con-
trol de riscos, incloent sistemes de control i mesura-
ment de riscos, i que permetin efectuar una valora-
ció prèvia i un seguiment continu de les inversions;

2n Comptar amb procediments adequats de 
selecció d’inversions.

Addicionalment, la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors pot establir, entre d’altres, exigències 
addicionals de recursos propis a les societats gesto-
res que gestionin aquest tipus d’IIC.»

Cinc. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 45, amb 
el tenor literal següent:

«Quan la política d’inversió es basi en la inversió 
en un únic fons dels esmentats en els articles 43 i 44 
o un fons estranger similar, els són aplicables les 
disposicions especials que contenen els articles 
esmentats i les lletres a) i b) del present article. Quan 
la IIC inversora sigui un fons d’inversió les comis-
sions han de respectar el que disposa l’article 5.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títols competencials.

El present Reial decret es dicta a l’empara dels títols 
competencials que preveu l’article 149.1, 6a i 11a de la 
Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de març de 2007.

 JUAN CARLOS R.
 El vicepresident segon del Govern
 i ministre d’Economia i Hisenda,
 PEDRO SOLBES MIRA 

 5678 REIAL DECRET 363/2007, de 16 de març, pel 
qual es modifica el Reial decret 726/1989, de 23 
de juny, sobre societats rectores i membres de 
les borses de valors, societat de borses i fiança 
col·lectiva; el Reial decret 1814/1991, de 20 de 
desembre, pel qual es regulen els mercats ofi-
cials de futurs i opcions, i el Reial decret 116/1992, 
de 14 de febrer, sobre representació de valors per 
mitjà d’anotacions i compensació i liquidació 
d’operacions borsàries. («BOE» 66, de 17-3-2007.)

El present Reial decret modifica els reials decrets que 
contenen el règim jurídic de les societats rectores dels 
mercats secundaris oficials (borses i mercats de futurs i 
opcions), de la societat de borses i de la societat de gestió 
dels sistemes de registre, compensació i liquidació de 
valors (Iberclear). Les modificacions que s’introdueixen 
tenen diversos objectius. En primer lloc, s’eliminen dels 
textos les referències obsoletes i s’aclareixen alguns 
aspectes del seu contingut. D’aquesta manera es clarifica 
que les causes per oposar-se al nomenament dels mem-
bres del consell d’administració de la societat rectora 
d’una borsa de valors, de la societat de borses o de les 
societats rectores dels mercats de futurs i opcions són la 
no-concurrència dels requisits d’honorabilitat professional 
i de coneixements i experiència que exigeix la Llei 24/1988, 
de 28 de juliol, del mercat de valors, als membres del con-
sell d’administració d’una empresa de serveis d’inversió. 
En segon lloc, es flexibilitza el règim econòmic de les 
societats rectores de borses, de la societat de borses i de 
les societats rectores dels mercats de futurs i opcions, ja 
que no han de sotmetre el seu pressupost anual a 
l’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
ni l’organisme regulador pot imposar-hi modificacions. 
No obstant això, la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors manté la potestat d’aprovar les tarifes d’aquestes 
entitats. En tercer lloc, finalment, s’introdueixen modifica-
cions en el règim dels préstecs vinculats de la societat de 
sistemes, per evitar l’efecte d’inflació transitòria de títols 
que pot donar-se en alguns supòsits de liquidació 
d’operacions de compravenda de valors.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les habilita-
cions que contenen els articles 31.4 i 44 bis.4 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

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 16 
de març de 2007,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 726/1989, 
de 23 de juny, sobre societats rectores i membres 
de les borses de valors, societat de borses i fiança
col·lectiva.

Es modifica el Reial decret 726/1989, de 23 de juny, 
sobre societats rectores i membres de les borses de 
valors, societat de borses i fiança col·lectiva, en els ter-
mes següents:

U. Es fa la següent redacció de l’article 8:

«Article 8. Consell d’administració i director general.

1. Les societats rectores de les borses de valors 
tenen un consell d’administració, compost per ben 
bé cinc persones, i, com a mínim, un director gene-
ral, les respectives funcions dels quals s’han de 
delimitar en els estatuts socials.

2. El nomenament dels membres del consell 
d’administració i del director general l’ha d’aprovar 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors o, si 
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s’escau, la comunitat autònoma amb competència 
en la matèria, als efectes de comprovar que els 
nomenats compleixen els requisits de les lletres f), 
g) i h) de l’article 67, número 2, de la Llei del mercat 
de valors.»

Dos. Es fa la següent redacció de l’article 9:

«Article 9. Capital social.

Les accions de les societats rectores de les bor-
ses de valors són nominatives i han d’estar íntegra-
ment desemborsades en tot moment.»

Tres. Es deroga l’article 10.
Quatre. Es fa la següent redacció de l’article 17:

«Article 17. Règim econòmic.

1. El capital de les societats rectores de borses 
ha de ser el necessari per assegurar la consecució 
del seu objecte social. Els recursos aliens no han de 
superar en cap moment el valor comptable dels 
recursos propis.

2. Les societats rectores han d’elaborar un pres-
supost estimatiu anual, que ha d’expressar detalla-
dament els preus i les comissions que apliquen.

3. Les societats rectores poden exigir retribució 
pels béns o serveis que prestin, inclosos l’abonament 
de quantitats per realització d’operacions i per 
admissió a negociació, l’abonament de quantitats 
periòdiques per la permanència de valors en la 
negociació i el pagament dels serveis relacionats 
amb la difusió o publicació d’informacions relatives 
al mercat. En el termini d’un mes des que rebin la 
documentació a què es refereix el paràgraf següent 
o, si s’escau, des que aquesta es completi, la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors o, si s’escau, la 
corresponent comunitat autònoma amb competèn-
cia en la matèria, poden establir excepcions o limita-
cions als preus màxims d’aquests serveis quan 
puguin afectar la solvència financera de les societats 
rectores, provocar conseqüències pertorbadores per 
al desenvolupament del mercat de valors o con-
tràries als principis que el regeixen, o introduir dis-
criminacions injustificades entre els diferents mem-
bres de la borsa.

A l’efecte del que preveu aquest article, les 
societats rectores han de remetre a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors i, si s’escau, a la 
corresponent comunitat autònoma amb competèn-
cia en la matèria, el seu pressupost estimatiu anual 
abans de l’u de desembre de cada any, juntament 
amb els preus i les comissions de què derivin els 
seus ingressos, així com les ulteriors modificacions 
que introdueixin en aquest pressupost, preus i 
comissions. La Comissió Nacional del Mercat de 
Valors i, si s’escau, la comunitat autònoma corres-
ponent amb competència en la matèria poden 
sol·licitar de les societats rectores l’oportuna amplia-
ció de la documentació i dades en què es basa la 
fixació dels seus preus i comissions.

4. Les societats rectores de les borses de valors 
han de sotmetre els seus comptes anuals a un 
informe d’auditoria, segons el que estableix l’article 
86 de la Llei del mercat de valors.

L’informe anual d’auditoria de cada societat rec-
tora s’ha d’enviar a l’examen de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors i, si s’escau, de la correspo-
nent comunitat autònoma amb competència en la 
matèria, les quals poden dirigir a les societats recto-
res de les borses de valors les recomanacions que 
considerin pertinents d’acord amb l’examen esmen-
tat, sense perjudici de les altres facultats que els 
corresponen d’acord amb la normativa vigent.»

Cinc. Es fa la següent redacció de l’article 19:

«Article 19. Capital, administració i estatuts.

1. El capital de la societat de borses s’ha de dis-
tribuir per parts iguals entre les societats rectores de 
les borses de valors, ha d’estar desemborsat íntegra-
ment i representat per mitjà d’accions nominatives.

2. El consell d’administració de la societat de 
borses està format per un representant designat per 
cadascuna de les societats rectores i un membre 
més, que actua com a president elegit per majoria 
d’aquelles.

3. Els estatuts de la societat de borses, les 
seves modificacions i la designació dels membres 
del seu consell d’administració requereixen 
l’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, amb l’informe previ de les comunitats autò-
nomes amb competència en la matèria, a l’efecte de 
comprovar que els nomenats compleixen els requi-
sits de les lletres f), g) i h) de l’article 67, número 2, 
de la Llei del mercat de valors. L’aprovació dels esta-
tuts o de les seves modificacions es pot condicionar 
als canvis que siguin necessaris per assegurar el 
que preveu el número 3 de l’article 7.»

Sis. Es fa la següent redacció a l’article 20:

«Article 20. Règim econòmic.

1. És aplicable a la societat de borses el que 
disposa per a les societats rectores de les borses de 
valors l’article 17 del present Reial decret.

2. A sol·licitud de la societat de borses, la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors ha d’acordar 
la suspensió de l’actuació a través del Sistema 
d’Interconnexió Borsària de les entitats que es tro-
bin en mora en el pagament de qualssevol deutes 
contrets amb aquella.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1814/1991, de 
20 de desembre, pel qual es regulen els mercats ofi-
cials de futurs i opcions.

Es modifica el Reial decret 1814/1991, de 20 de desem-
bre, pel qual es regulen els mercats oficials de futurs i 
opcions, en els termes següents:

U. Es fa la següent redacció de l’article 9:

«Article 9. Òrgans d’administració i direcció.

1. Les societats rectores tenen un consell 
d’administració, compost per ben bé cinc persones, 
i, com a mínim, un director general, les respectives 
funcions dels quals s’han de delimitar en els esta-
tuts socials.

2. El nomenament dels membres del consell 
d’administració i del director general l’ha d’aprovar 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, als efec-
tes de comprovar que els nomenats compleixen els 
requisits de les lletres f), g) i h) de l’article 67, número 
2, de la Llei del mercat de valors.»

Dos. Es fa la següent redacció de l’article 14:

«Article 14. Règim econòmic.

1. Els recursos aliens de les societats rectores 
no han de superar en cap moment el valor compta-
ble dels seus recursos propis. No es computen, a 
aquests efectes, els dipòsits en garantia rebuts de 
membres o clients.

2. Les societats rectores han d’elaborar un 
pressupost estimatiu anual, que ha d’expressar 
detalladament els preus i les comissions que apli-
quen.
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3. Les societats rectores poden exigir retribució 
pels béns o serveis que prestin, inclosos l’abonament 
de quantitats per negociació o liquidació 
d’operacions i el pagament dels serveis relacionats 
amb la difusió o publicació d’informacions relatives 
al mercat. En el termini d’un mes des que rebi la 
documentació a què es refereix el paràgraf següent 
o, si s’escau, des que aquesta documentació es 
completi, la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
pot establir excepcions o limitacions als preus 
màxims d’aquests serveis quan puguin afectar la 
solvència financera de les societats rectores, provo-
car conseqüències pertorbadores per al desenvolu-
pament del mercat de valors o contràries als principis 
que ho regeixen, o introduir discriminacions injustifi-
cades entre els diferents membres del mercat.

A l’efecte del que preveu aquest article, les 
societats rectores han de remetre a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors el seu pressupost esti-
matiu anual abans de l’u de desembre de cada any, 
juntament amb els preus i comissions de què deri-
vin els seus ingressos, així com les ulteriors modifi-
cacions que introdueixin en aquest pressupost, 
preus i comissions. La Comissió Nacional del Mercat 
de Valors pot sol·licitar de les societats rectores 
l’oportuna ampliació de la documentació i dades en 
què es basa la fixació dels seus preus i comissions.

4. El ministre d’Economia i Hisenda i, amb la 
seva habilitació expressa, la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, estableix els models públics i con-
fidencials dels estats comptables i estadístics que 
les societats rectores han de remetre a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, dicta normes sobre la 
seva elaboració i freqüència d’enviament, i fixa la 
forma en què, si s’escau, s’han de fer públics.

5. Les societats rectores han de sotmetre els 
seus comptes anuals a l’informe d’auditoria, segons 
el que estableix l’article 86 de la Llei del mercat de 
valors. L’informe d’auditoria anual s’ha d’enviar a 
l’examen de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, que pot dirigir a les societats rectores les 
recomanacions que consideri pertinents d’acord 
amb el dit examen».

Article tercer. Modificació del Reial decret 116/1992, de 
14 de febrer, sobre representació de valors per mitjà 
d’anotacions en compte i compensació i liquidació 
d’operacions borsàries.

Es modifica el Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, 
sobre representació de valors per mitjà d’anotacions en 
compte i compensació i liquidació d’operacions borsàries, 
en els termes següents:

U. Es fa la següent redacció de la lletra c) de l’apartat 
2 i de l’apartat 4 de l’article 57.

«2.c) La remuneració dels préstecs es calcula 
sobre el valor de mercat dels valors en cadascun 
dels dies en què el préstec estigui constituït.

4. La societat de sistemes ha de retindre 
l’import corresponent a les operacions en què les 
entitats adherides s’endarrereixin en la posada a 
disposició dels corresponents valors i pot disposar 
d’aquest import per concertar els préstecs a què es 
refereix el present article. Addicionalment, la socie-
tat de sistemes pot sol·licitar de les entitats adheri-
des que, durant la seva demora, actualitzin o garan-
teixin aquesta quantitat amb la diferència que 
experimenti respecte del valor de cotització dels 
valors en qüestió i, en cas que incompleixin els 
requeriments que li cursi a l’efecte, pot adquirir 

immediatament els valors necessaris per tornar els 
presos a préstec.»

Dos. Es fa la següent redacció dels apartats 2 i 3 de 
l’article 58:

«2. Les adquisicions que preveuen aquest arti-
cle i els apartats 3 i 4 de l’anterior les ha d’efectuar la 
societat de sistemes a través d’un membre del mer-
cat i s’han de finançar amb càrrec als fons rebuts de 
la part compradora i als aportats per la part vene-
dora. En tots els casos la societat de sistemes ha de 
reclamar en concepte de penalització de l’entitat 
adherida l’import fix o el percentatge del preu satis-
fet que aquesta fixi amb caràcter previ i general.

3. Les operacions indicades en el número ante-
rior s’han d’efectuar a través dels procediments que 
estableixi la societat de sistemes i els organismes 
rectors dels mercats on es negociïn els valors en 
qüestió i s’han de liquidar en els terminis i d’acord 
amb els procediments que estableixi la societat de 
sistemes.»

Tres. Es fa la següent redacció de l’article 59:

«Article 59. Prevenció de demores en el lliurament, 
control de demores i penalitzacions.

1. Amb independència dels mecanismes 
d’assegurament del lliurament de valors que pre-
veuen els articles 57 i 58 d’aquest Reial decret i en 
aplicació del control dels saldos dels comptes de 
valors que preveuen els seus articles 31, número 3, i 
33, número 1, la societat de sistemes ha d’establir 
els procediments de prevenció de demores en el 
lliurament dels valors amb característiques, nombre 
i tipus d’operacions, incidències sorgides i altres 
circumstàncies rellevants que ho aconsellin.

Aquests procediments poden incloure terminis i 
requisits especials per a la tramitació i liquidació de 
les operacions sobre aquests valors, registres dife-
renciats dels valors el lliurament dels quals s’hagi 
compromès i, si és necessari, els sistemes de resolu-
ció de les discrepàncies que puguin sorgir en la 
liquidació de les operacions, incloent-hi les presta-
cions substitutòries de les obligacions incomplertes 
i les indemnitzacions a les entitats perjudicades amb 
càrrec a l’efectiu de les operacions en qüestió i a les 
penalitzacions que s’imposin a les entitats incompli-
dores.

2. Aquests procediments també poden ser apli-
cats a altres valors quan la contractació, compensa-
ció o liquidació de les seves operacions estigui afec-
tada per circumstàncies especials que puguin 
redundar en demores al lliurament dels valors en 
qüestió.

3. La societat de sistemes també pot establir 
sistemes diferenciats per assegurar el lliurament 
dels valors que figurin en els comptes de les entitats 
participants en el Registre central i dels altres ano-
tats en els comptes dels registres comptables de 
detall a càrrec d’aquestes entitats.

4. La societat de sistemes ha d’efectuar un 
seguiment de les demores que es produeixin en el 
lliurament en què incorrin les entitats adherides i el 
seu consell d’administració ha de ser informat tri-
mestralment de les incidències que s’hagin produït 
sobre aquesta qüestió, amb indicació de les entitats 
involucrades i dels valors a què es refereixin aques-
tes demores.

5. Sense perjudici que l’incompliment reiterat de 
les obligacions de lliurament pugui determinar la sus-
pensió i pèrdua de la condició d’entitat participant, de 
conformitat amb el que preveu l’article 79 del present 
Reial decret, la societat ha d’establir un sistema de 
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penalitzacions de quantia progressiva en funció del 
volum i la freqüència dels endarreriments i incompli-
ments en aquestes obligacions de lliurament.»

Quatre. Es fa la següent redacció dels apartats 1 i 4 
de l’article 61:

«1. Les entitats adherides als sistemes gestio-
nats per la societat de sistemes constitueixen, en els 
termes que preveu el Reglament d’aquesta última, 
una fiança col·lectiva, destinada a garantir entre les 
entitats el compliment de les obligacions derivades de 
la liquidació de les operacions borsàries en què parti-
cipin i de les obligacions que derivin dels mecanismes 
amb què la societat de sistemes assegura la posada a 
disposició dels valors o efectiu en la data de liquida-
ció. Aquesta fiança no respon enfront de clients ni 
persones o entitats diferents de les esmentades.

4. Quan ho prevegi el Reglament de la societat 
de sistemes, l’atorgament i manteniment de la 
fiança en els termes que preveu aquest capítol és 
indispensable per operar en la borsa corresponent o 
a través del sistema d’interconnexió borsària, així 
com per participar en la liquidació.»

Cinc. Es fa la següent redacció de l’article 68:

«Article 68. Consell d’administració i director general.

1. La societat de sistemes té un consell 
d’administració, compost per ben bé cinc persones, 
i, com a mínim, un director general, les respectives 
funcions dels quals s’han de delimitar en els esta-
tuts socials.

2. El nomenament dels membres del consell 
d’administració i del director general els ha 
d’aprovar la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
als efectes de comprovar que els nomenats com-
pleixen els requisits de les lletres f), g) i h) de l’article 
67, número 2, de la Llei del mercat de valors.»

Sis. Es fa la següent redacció de l’article 69:

«Article 69. Capital social.

Les accions de la societat de sistemes són nomi-
natives i han d’estar íntegrament desemborsades 
des de la seva fundació.»

Set. Es deroga l’article 70.
Vuit. Es fa la següent redacció de l’article 71:

«Article 71. Règim econòmic.

1. El capital social de la societat de sistemes ha 
de ser el necessari per assegurar la consecució del 
seu objecte social. Els recursos aliens no han de 
superar en cap moment el valor comptable dels 
recursos propis.

2. La societat de sistemes ha d’actuar sota prin-
cipis de rendibilització dels seus recursos propis i 
cobertura pels seus usuaris del cost dels serveis 
prestats. Per fer-ho, la societat de sistemes pot exigir 
retribució pels béns o serveis que presti, inclòs 
l’abonament de quantitats per portar el registre 
comptable dels valors representats per mitjà 
d’anotacions en compte, així com per la gestió de la 
compensació de valors i efectiu.

3. La societat de sistemes ha d’elaborar un 
pressupost estimatiu anual, que ha d’expressar 
detalladament els preus i comissions que aplica.

En el termini d’un mes des que rebi la documen-
tació a què es refereix el paràgraf següent o, si 
s’escau, des que es completi aquesta documentació, 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors pot establir 
excepcions o limitacions als preus màxims d’aquests 
serveis quan puguin afectar la solvència financera de 
la societat de sistemes, provocar conseqüències per-

torbadores per al desenvolupament del mercat de 
valors o contràries als principis que el regeixen, o 
introduir discriminacions injustificades entre els dife-
rents usuaris dels serveis de la companyia.

A l’efecte del que preveu aquest article, la socie-
tat de sistemes ha de remetre a la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors el seu pressupost estimatiu 
anual abans de l’u de desembre de cada any, junta-
ment amb els preus i comissions dels quals derivin 
els seus ingressos, així com les ulteriors modifica-
cions que introdueixin en aquest pressupost, preus i 
comissions. La Comissió Nacional del Mercat de 
Valors pot sol·licitar de la societat de sistemes 
l’oportuna ampliació de la documentació i dades en 
què es basa la fixació dels seus preus i comissions.

4. La societat de sistemes ha de sotmetre els 
seus comptes anuals a aprovació, prèvia auditoria 
d’aquests comptes en els termes que estableix 
l’article 86 de la Llei del mercat de valors. L’informe 
d’auditoria s’ha d’enviar a l’examen de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, que pot dirigir a la 
societat de sistemes les recomanacions que consideri 
pertinents sense perjudici de les altres facultats que 
els corresponen d’acord amb la legislació vigent.»

Nou. Es fa la següent redacció de l’apartat 1 de 
l’article 76:

«1. Poden adquirir la condició d’entitat adhe-
rida en cadascun dels sistemes gestionats per la 
societat de sistemes els membres dels mercats 
secundaris oficials, en els casos i d’acord amb els 
termes que preveu el Reglament de la societat de 
sistemes.»

Deu. Es fa la següent redacció del primer paràgraf de 
l’apartat 2 de l’article 76:

«2. També poden adquirir la condició d’entitat 
adherida, en els casos i d’acord amb els termes que 
preveu el Reglament de la societat de sistemes:»

Onze. Es fa la següent redacció de l’article 77:

«Perquè una entitat pugui accedir a la condició 
d’entitat adherida als sistemes gestionats per la 
societat de sistemes ha de tenir el nivell de recursos 
propis i els sistemes de control i mitjans tècnics 
necessaris per atendre les funcions que es proposin 
exercir. Aquests punts es detallen en el Reglament de 
la societat de sistemes, que pot preveure un tracte 
diferenciat per als membres de les borses de valors i 
per a les diverses entitats que preveu l’article 76 del 
present Reial decret. El ministre d’Economia i Hisenda 
o, amb la seva habilitació expressa, la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, poden determinar els 
requisits específicament exigibles a l’efecte.»

Dotze. Es fa la següent redacció de l’apartat 1 de 
l’article 78:

«Les entitats interessades han de manifestar a la 
societat de sistemes la seva voluntat d’accedir a la 
condició d’entitat adherida als sistemes gestionats 
per a l’esmentada societat. En el termini de dos 
mesos, aquesta última ha de remetre a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors un informe relatiu al 
compliment per les entitats sol·licitants dels requi-
sits exigits a aquest efecte pel Reglament de la 
societat de sistemes.»

Tretze. Es deroga la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 79.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Títols competencials.

El present Reial decret es dicta a l’empara dels títols 
competencials que preveu l’article 149.1, 6a, 11a i 13a de 
la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de març de 2007.

 JUAN CARLOS R.
 El vicepresident segon del Govern
 i ministre d’Economia i Hisenda,
 PEDRO SOLBES MIRA 

 5679 REIAL DECRET 364/2007, de 16 de març, pel 
qual es modifica el Reial decret 685/1982, de 17 
de març, pel qual es despleguen determinats 
aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de 
regulació del mercat hipotecari; el Reial decret 
1343/1992, de 6 de novembre, de desplega-
ment de la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recur-
sos propis i supervisió en base consolidada de 
les entitats financeres; el Reial decret 867/2001, 
de 20 de juliol, sobre el règim jurídic de les 
empreses de serveis d’inversió, i el Reial 
decret 1333/2005, d’11 de novembre, pel qual 
es desplega la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors, en matèria d’abús de mercat. 
(«BOE» 66, de 17-3-2007.)

El present Reial decret està integrat per modificacions 
puntuals de quatre reials decrets de l’àmbit financer. La 
finalitat d’aquestes modificacions és diversa. Així, d’una 
banda, respecte a les cèdules d’interès variable, se supri-
meix el límit superior a la variació del tipus d’interès que 
tenen establert. Aquesta limitació ha perdut sentit, ja que 
els crèdits que formen la cobertura d’aquest tipus de 
cèdules han passat de ser d’interès fix a ser d’interès 
variable. D’altra banda, s’aclareix l’abast d’una recent 
modificació de la llista dels actius en què es materialitzen 
els recursos propis de les entitats de crèdit i dels seus 
grups consolidables. Així mateix, es modifica el règim de 
solvència de les societats gestores de cartera, per tal 
d’equiparar el règim de solvència d’aquestes societats 
amb la resta d’empreses de serveis d’inversió (societats i 
agències de valors). A fi que les societats gestores de car-
teres puguin adaptar-se a aquestes noves exigències, 
l’entrada en vigor d’aquestes modificacions es difereix 
dos mesos respecte a la resta del Reial decret. Finalment, 
s’amplia l’àmbit de les persones vinculades als adminis-
tradors i directius d’un emissor que estan obligades a 
comunicar les transaccions que realitzin amb valors de 
l’emissor esmentat. Amb això es persegueix una incorpo-
ració més fidel del règim comunitari d’abús de mercat al 
dret espanyol. Per raons d’economia processal s’ha consi-
derat convenient tramitar de manera conjunta les 
modificacions dels quatre reials decrets afectats en una 
sola norma.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de diverses 
habilitacions, com són les que conté la disposició final 
segona de la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recursos propis 
i de supervisió en base consolidada de les entitats finan-
ceres; l’article 63.5 i la disposició final segona de la Llei 

24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i la disposi-
ció addicional segona de la Llei 2/1981, de 25 de març, de 
regulació del mercat hipotecari.

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 16 
de març de 2007,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 685/1982, de 
17 de març, pel qual es despleguen determinats 
aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació 
del mercat hipotecari.

Se suprimeix la lletra c) de l’article 47.4 del Reial decret 
685/1982, de 17 de març, pel qual es despleguen determi-
nats aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regula-
ció del mercat hipotecari.

Article segon. Modificació del Reial decret 1343/1992, de 
6 de novembre, de desplegament de la Llei 13/1992, 
d’1 de juny, de recursos propis i supervisió en base 
consolidada de les entitats financeres.

Es modifica el Reial decret 1343/1992, de 6 de novem-
bre, de desplegament de la Llei 13/1992, d’1 de juny, de 
recursos propis i supervisió en base consolidada de les 
entitats financeres en els termes següents:

U. S’introdueix el paràgraf segon de la lletra b) de 
l’apartat 1 de l’article 20, amb la redacció següent:

«Al tancament de l’exercici i fins que tingui lloc 
l’aplicació de resultats, les entitats de crèdit poden 
incorporar a aquest element la part dels resultats de 
l’exercici que es prevegi aplicar a reserves, sempre 
que:

a) Hi hagi una decisió formal d’aplicació de 
resultats de l’òrgan d’administració de l’entitat;

b) Els comptes en què es reflecteixin aquests 
resultats hagin estat verificats amb un informe favo-
rable pels auditors externs de l’entitat, i

c) S’acrediti, amb la conformitat del Banc 
d’Espanya, que la part que s’ha d’incorporar està 
lliure de qualsevol càrrega previsible, en especial 
per gravàmens impositius, per dividends, o per 
dotacions a l’obra beneficosocial de les caixes 
d’estalvis i als fons socials de les cooperatives de 
crèdit.»

Dos. S’hi afegeix una disposició addicional quarta 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Inclusió de les socie-
tats gestores de cartera en el règim de solvència.

Qualsevol referència feta en el present Reial 
decret i en les seves normes de desplegament a les 
societats i agències de valors s’ha d’entendre efec-
tuada a les empreses de serveis d’inversió que defi-
neix l’article 64 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 867/2001, de 
20 de juliol, sobre el règim jurídic de les empreses de 
serveis d’inversió.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 del Reial decret 
867/2001, de 20 de juliol, sobre el règim jurídic de les 
empreses de serveis d’inversió, que passa a tenir la redac-
ció següent:

«2. Quan una empresa de serveis d’inversió 
dugui a terme, d’acord amb el que preveu el seu 


