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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 



1290 Dimecres 21 març 2007 Suplement núm. 10

programa d’activitats, el servei de gestió discrecio-
nal de carteres, els seus recursos propis computa-
bles no poden ser, en cap moment, inferiors al 5 per 
mil del volum de la cartera gestionada.»

Article quart. Modificació del 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.

Es modifica la lletra d) de l’apartat tercer de l’article 9 
del 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, que passa a tenir la 
redacció següent:

«d) Qualsevol persona jurídica o qualsevol 
negoci jurídic fiduciari en què els administradors o 
directius o les persones que assenyalen els paràgrafs 
anteriors siguin directius o administradors; o que 
estigui directament o indirectament controlat per 
algun dels anteriors; o que s’hagi creat per a benefici 
seu; o els interessos econòmics del qual siguin en gran 
mesura equivalents als dels anteriors.»

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, 11a i 13a de 
la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat del que dispo-
sen l’apartat dos de l’article segon i l’article tercer, que 
entrarà en vigor dos mesos després de la data esmentada.

Madrid, 16 de març de 2007.

 JUAN CARLOS R.

 El vicepresident segon del Govern
 i ministre d’Economia i Hisenda,
 PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 5742 REIAL DECRET 306/2007, de 2 de març, pel qual 
s’actualitzen les quanties de les sancions esta-
blertes en el text refós de la Llei sobre infrac-
cions i sancions en l’ordre social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
(«BOE» 67, de 19-3-2007.)

La disposició addicional primera del text refós de la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, autoritza el 
Govern, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials, 

a modificar la quantia de les sancions que estableix el seu 
article 40, tenint en compte la variació dels índexs de 
preus de consum.

Aquesta disposició addicional reitera l’autorització que 
conté la disposició addicional segona de la Llei 8/1988, de 7 
d’abril, sobre infraccions i sancions en l’ordre social, en 
l’article 37 de la qual s’establien unes quanties sancionado-
res que van ser mantingudes en el posterior Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per la qual cosa el punt de 
partida per aplicar l’índex de preus de consum per a les 
infraccions sancionades per aquesta norma ha de ser el dia 
16 d’abril de 1988, data de l’entrada en vigor d’aquella Llei.

No obstant això, des d’aquesta data de 1988 s’han 
produït diverses modificacions substantives de les infrac-
cions i sancions en l’ordre social, que van ser recollides 
en el posterior text refós de la Llei sobre infraccions i san-
cions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, com són: La Llei 14/1994, d’1 de juny, 
per la qual es regulen les empreses de treball temporal; el 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballa-
dors; la Llei 10/1997, de 24 d’abril, sobre drets d’informació 
i consulta dels treballadors a les empreses i grups 
d’empreses de dimensió comunitària, i la Llei 45/1999, de 
29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors 
en el marc d’una prestació de serveis transnacional. No 
obstant això, en totes aquestes normes, els corresponents 
preceptes relatius a les quanties sancionadores es reme-
ten al que estableix la Llei 8/1988, de 7 d’abril.

La Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la 
ciutadania espanyola a l’exterior, a la disposició final pri-
mera, ha efectuat una nova tipificació i qualificació de les 
infraccions en matèria de moviments migratoris, però 
sense afectar les quanties sancionadores.

No succeeix el mateix amb la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, que establia 
unes quanties sancionadores diferents, mantingudes en 
el vigent article 40.2 del text refós de la Llei sobre infrac-
cions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. En la disposició final pri-
mera d’aquella Llei s’autoritza el Govern, a proposta del 
ministre de Treball i Afers Socials, a actualitzar la quantia 
de les sancions, però sense determinar cap criteri.

Finalment, en el text refós vigent s’han recollit les 
infraccions i sancions que s’establien a la Llei 27/1999, de 
16 de juliol, de cooperatives, i s’actualitzat les quanties a 
comptar de la seva entrada en vigor el 6 d’agost de 1999.

La Resolució de la Subsecretaria de Treball i Afers 
Socials de 16 d’octubre de 2001 no va significar cap actua-
lització de les quanties sancionadores, sinó només la 
conversió en euros de les quanties vigents en aquell 
moment.

Per tant, són diversos els percentatges màxims que 
aplica el Govern per actualitzar les quanties sancionado-
res per infraccions en l’ordre social:

D’una banda, per a les establertes amb caràcter 
general, s’aplica l’increment de l’índex general de preus 
de consum des del 16 d’abril de 1988, data d’entrada en 
vigor de l’esmentada Llei 8/1988, de 7 d’abril, fins al 31 
de desembre de 2006.

D’altra banda, per a les relatives a sancions per infrac-
cions en matèria de cooperatives, s’aplica l’increment de 
l’índex general de preus de consum des del 6 d’agost 
de 1999, data d’entrada en vigor de la Llei 27/1999, de 16 
de juliol, esmentada, fins al 31 de desembre de 2006.

Finalment, a les infraccions en matèria de prevenció de 
riscos laborals, s’hi aplica l’increment de l’índex general de 
preus de consum des del 10 de febrer de 1996, data d’entrada 
en vigor de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, fins al 31 de desembre de 2006.

A fi de simplificar la gestió administrativa, les xifres 
resultants d’aquests increments s’han rebaixat al múltiple 


