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I.  DISPOSICIONS GENERALS

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS
18703 Resolució de 5 de novembre de 2008, del Consell de la Comissió Nacional del 

Mercat de Valors, per la qual es modifica el Reglament de règim interior de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

L’apartat 10 de l’article 14 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, 
disposa que: «10. El Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha d’aprovar el 
Reglament de règim interior en què s’ha d’establir l’estructura orgànica de la Comissió; la 
distribució de competències entre els diferents òrgans; els procediments interns de 
funcionament; el règim específic aplicable al personal quan deixa de prestar-hi serveis, 
sense perjudici, en aquest cas del que disposen l’apartat 7, paràgraf segon, del present 
article i l’article 21 d’aquesta Llei quant als règims d’incompatibilitats, els procediments 
d’ingrés del personal, d’acord amb els principis que assenyala l’apartat 7 del present article, 
així com totes les qüestions relatives al funcionament i règim d’actuació de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors que siguin necessàries d’acord amb les previsions d’aquesta 
Llei». En ús d’aquesta habilitació, el Consell de la CNMV, en la reunió de 10 de juliol de 
2003, va aprovar el Reglament de règim interior d’aquest organisme.

L’experiència adquirida des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició aconsella 
modificar el Reglament de règim interior d’una forma més àmplia, però tenint present en tot 
moment el que disposa l’article 13 de la LMV, en què s’encomana a la CNMV vetllar per la 
transparència dels mercats de valors, la correcta formació dels preus en aquests i la 
protecció dels inversors, promovent la difusió de tota la informació que sigui necessària 
per aconseguir-los. Els canvis serveixen per al compliment d’aquests fins, i tenen una 
rellevància especial els que van dirigits a aconseguir una millora en l’activitat de 
l’organització.

Els canvis proposats responen als objectius següents:

1. Corregir alguns aspectes de la regulació del funcionament dels òrgans rectors. 
(capítol III, articles 6, 9, 10, 12, i capítol IV, articles 17, 22, 23, 24 i 26).

2. Simplificar l’estructura directiva, plasmant de forma clara la tipologia i les funcions 
dels òrgans directius de la CNMV. (capítol V, articles 27 a 34, i capítol VI, article 41). Es 
reflecteix així de forma explícita en l’estructura de la CNMV tant el Departament Adjunt a 
Presidència, com el Departament de Control Intern adscrit directament al seu Consell, tots 
dos actualment existents, en virtut del que preveuen respectivament els articles 25.4 i 41 
del Reglament que es modifica. Per tant la present modificació no suposa ampliació de 
l’estructura actual, ni augment de despesa. En el cas del Departament de Control Intern 
s’estableix la seva regulació i es mantenen les seves funcions, que són les que estableix 
la Llei 44/202, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Es regula 
així mateix la situació del personal directiu, després del seu cessament (disposició 
addicional única).

3. Revisar la regulació dels processos de selecció de personal, amb la finalitat 
d’adaptar-la als principis que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (capítol VII, articles 44 a 48).

4. Completar referències i altres aspectes tècnics (capítol I, articles 1 i 2, capítol II, 
article 4, capítol III, articles 7 i 11, capítol VI, articles 35, 36, 39 i 40, capítol VII, articles 42, 
43, 51, 53, 54, 55, 56 i 58).

Finalment, en aquesta modificació s’actualitzen totes les referències a normes no 
vigents o òrgans de l’Administració General de l’Estat inexistents.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, el Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, en la reunió de 5 de novembre de 2008, aprova la  modificació del 
Reglament de règim interior de la CNMV.
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Article únic. Modificació del Reglament de règim interior de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, aprovat per la Resolució del Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors de 10 de juliol de 2003.

El Reglament de règim interior de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aprovat 
per la Resolució del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de 10 de juny 
de 2003, queda modificat de la manera següent:

U. Els apartats 2 i 3 de l’article 1 queden redactats de la manera següent:

«2. La CNMV actua amb plena independència en l’exercici de les seves funcions. El 
Govern i el Ministeri d’Economia i Hisenda exerceixen respecte a la CNMV les facultats 
que els atribueix la Llei 24/1988, de 28 de juliol, amb estricte respecte al seu àmbit 
d’autonomia.

3. Les disposicions i resolucions que dicti la Comissió en l’exercici de les potestats 
que li confereix la Llei 24/1988, de 28 de juliol, posen fi a la via administrativa i poden ser 
objecte de recurs per la via contenciosa administrativa. S’exceptuen d’aquesta regla:

a) les resolucions que dicti en matèria sancionadora, amb el règim que preveu l’article 
97 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol.

b) les resolucions que dicti en matèria d’intervenció i substitució d’administradors, 
amb el règim que preveu l’article 107 de la Llei esmentada.»

Dos. Els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 2 queden redactats de la manera següent:

«1. La CNMV es regeix per la Llei 24/1988, de 28 de juliol, abans esmentada, i per 
les disposicions que la completen i la despleguen.

2.  En l’exercici de les seves funcions públiques, i en defecte de les disposicions a 
què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, la Comissió actua d’acord amb el que estableix 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat.

3.  Els contractes que estableixi la CNMV s’han d’ajustar al que disposa la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

4.  La Comissió es regeix, així mateix, per les disposicions que li siguin aplicables de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en els termes del que disposa 
la seva disposició addicional tretzena.»

Tres. Els apartats 1, 2 i 4 de l’article 4 queden redactats de la manera següent:

«1. La CNMV exerceix les funcions següents:

a) La supervisió i inspecció dels mercats de valors.
b) La supervisió i inspecció de l’activitat de totes les persones físiques i jurídiques 

que es detallen en el tràfic d’aquells mercats.
c) L’exercici sobre aquestes persones de la potestat sancionadora.
d) L’autorització i verificació de subjectes i entitats que intervenen en el mercat de 

valors i dels instruments financers, quan així ho disposi la normativa vigent.
e) Les altres funcions que li atribueix l’ordenament jurídic vigent.

2. La Comissió assessora el Govern, el Ministeri d’Economia i Hisenda i, si s’escau, 
els òrgans equivalents de les comunitats autònomes en les matèries relacionades amb els 
mercats de valors, sigui a petició d’aquests o per iniciativa pròpia. També pot elevar a 
aquests òrgans propostes sobre mesures o disposicions relacionades amb aquests 
mercats.

4. La CNMV elabora anualment una memòria sobre la seva funció supervisora, de 
conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Aquesta memòria, que s’ha de 
remetre a les Corts Generals i al Govern de la nació, ha d’incloure un informe de l’òrgan de 
control intern a què es refereix l’article 41.» cv
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Quatre. Els apartats 2 i 3 de l’article 6 queden redactats de la manera següent:

«2. Per a l’exercici d’aquestes funcions el Consell té, entre d’altres, les facultats 
següents:

a) Aprovar les circulars a què es refereix l’article 15 de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol.

b) Aprovar el Reglament de règim interior de la CNMV.
c) Aprovar els avantprojectes de pressupostos de la Comissió.
d) Constituir el Comitè Executiu, regulat a l’article 18 de la Llei del mercat de valors.
e) Nomenar i cessar els directors generals i directors de Departament, a proposta del 

president.
f) Aprovar els informes anuals a què es refereix l’article 13 de la Llei 24/1988, de 28 

de juliol, i l’article 4.3 d’aquest Reglament.
g) Aprovar anualment una memòria sobre la funció supervisora de la CNMV.
h) Elevar al Govern, perquè els aprovi, els comptes anuals de l’exercici econòmic.
i) Aprovar o proposar tots els assumptes que legalment li corresponguin.

3. El Consell, a proposta del seu president, pot modificar el nombre, la denominació, 
les funcions i l’àmbit de les direccions generals i els departaments, així com determinar el 
centre directiu que ha d’exercir les noves competències que s’atribueixin a la CNMV. 
L’acord del Consell es publica en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell està compost dels membres següents:

a) Un president i un vicepresident, que són nomenats pel Govern, a proposta del 
ministre d’Economia i Hisenda, entre persones de competència reconeguda en matèries 
relacionades amb el mercat de valors.

b) El director general del Tresor i Política Financera i el subgovernador del Banc 
d’Espanya, que tenen el caràcter de consellers nats.

c) Tres consellers, nomenats pel ministre d’Economia i Hisenda entre persones de 
competència reconeguda en matèries relacionades amb el mercat de valors.»

Sis. Els apartats 1, 2 i 4 de l’article 9 queden redactats de la manera següent:

«1. El president i el vicepresident cessen en els seus càrrecs per les causes 
següents:

a) Expiració del terme del seu mandat.
b) Renúncia acceptada pel Govern.
c) Separació acordada pel Govern per incompliment greu de les seves obligacions, 

incapacitat permanent per a l’exercici de la seva funció, incompatibilitat sobrevinguda o 
condemna per delicte dolós, amb la instrucció prèvia d’expedient pel Ministeri d’Economia 
i Hisenda.

2. Les mateixes causes de cessament són aplicables als consellers no nats, i 
acceptar-ne la renúncia o acordar-ne la separació correspon al ministre d’Economia i 
Hisenda.

4. Excepte en el supòsit de la lletra c) de l’apartat 1 anterior, durant el termini de dos 
anys a què es refereix l’article 10.2, el Consell de la CNMV pot sol·licitar la col·laboració del 
president o vicepresident sortints per assessorar en matèries relacionades amb el mercat 
de valors, per a la qual cosa ha de posar a la seva disposició l’ús dels mitjans disponibles 
en la CNMV que, en cap cas, no ha de suposar increment de les dotacions 
pressupostàries.»

Set. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. El president, el vicepresident i els consellers de la CNMV estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats i de control d’interessos que estableix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
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regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat.»

Vuit. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Règim retributiu.

Els membres del Consell perceben les retribucions fixades pel ministre d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el procediment legalment establert per als alts càrrecs d’ens i entitats 
de dret públic.»

Nou. L’apartat 3 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«3. El president pot delegar les seves facultats en altres òrgans de la CNMV, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, excepte les que, per la seva naturalesa, 
siguin indelegables.»

Deu. L’apartat 2 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«2. El Consell, regularment, celebra una sessió cada mes.»

Onze. L’article 22 queda redactat de la manera següent:

«Article 22. Comitè Consultiu.

1. El Comitè Consultiu de la CNMV és l’òrgan d’assessorament del seu Consell, i es 
regeix pel que disposa el Reial decret 504/2003, de 3 de maig, i per les seves normes de 
desplegament.

2. La CNMV ha de posar a disposició del Comitè Consultiu els mitjans necessaris per 
al desenvolupament adequat de la seva activitat.»

Dotze. S’elimina l’apartat 2 de l’article 23, i es renumera l’apartat 3, que passa a ser 2.
Tretze. Els apartats 1 i 2 de l’article 24 queden redactats de la manera següent:

«1. Per a la constitució vàlida del Comitè Executiu, en primera convocatòria, es 
requereix la presència, almenys, del president i del secretari o, si s’escau, dels qui els 
substitueixin i, almenys, tres dels seus membres.

2. En segona convocatòria, el Comitè Executiu queda vàlidament constituït amb la 
presència del president i del secretari o, si s’escau, dels qui el substitueixin i d’almenys dos 
dels seus membres.»

Catorze. L’apartat 2 de l’article 26 queda redactat de la manera següent:

«2. Les deliberacions del Comitè Executiu tenen caràcter reservat, i n’han de guardar 
secret els qui, per raó de les seves funcions, en tinguin coneixement.»

Quinze. L’article 27 queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Òrgans de direcció.

1.  La CNMV, sota la superior direcció del seu president, s’estructura en direccions 
generals, al capdavant de cadascuna de les quals hi ha un director general.

2.  Les direccions generals s’organitzen en departaments per a la distribució de les 
competències que tenen encomanades, la realització de les activitats que els són pròpies 
i l’assignació d’objectius i responsabilitats. Sense perjudici d’això es poden adscriure 
departaments als òrgans rectors de la CNMV. Al capdavant de cada departament hi ha un 
director.

3.  La designació i cessament dels directors generals han de ser publicats en el 
“Butlletí Oficial de l’Estat”.

4.  Com a òrgans d’assistència immediata al president i al vicepresident de la CNMV 
poden existir, amb la categoria que determini el Consell d’aquest organisme, els gabinets 
corresponents. El personal que presti servei en aquests gabinets i no pertanyi a la plantilla 
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de la CNMV té el caràcter d’eventual, atesa la naturalesa especial de les funcions de 
confiança o assessorament que exerceix. El seu nomenament i cessament són lliures.

El cessament té lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat a la qual es presti la 
funció de confiança o assessorament»

Setze. L’article 28 queda redactat de la manera següent:

«Article 28. Funcions dels directors generals.

1.  Els directors generals tenen les atribucions següents:

a) Coordinar i supervisar les activitats que tenen atribuïdes per aquest Reglament de 
règim interior.

b) Dirigir i organitzar els departaments i serveis integrats en la Direcció General.
c) Proposar al president, perquè els elevi al Consell o al Comitè Executiu, els 

assumptes el coneixement o resolució del quals correspongui a aquests òrgans 
col·legiats.

d) Presentar al president i al vicepresident els assumptes la resolució dels quals els 
correspongui.

e) Iniciar i impulsar, en l’àmbit de les seves competències, els procediments per a 
l’elaboració i aprovació de circulars.

f) Formalitzar i subscriure els documents, informes i propostes que corresponguin a 
la Direcció General.

g) Realitzar, en l’àmbit de les seves competències, els requeriments o sol·licituds 
d’informe que s’hagin d’adreçar a les entitats i persones físiques subjectes al règim de 
supervisió que preveu el capítol I del títol VIII de la Llei 24/1988, de 28 de juliol.

h) Analitzar i seguir l’evolució dels assumptes propis de la seva competència.
i) Exercir les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament de règim Interior.

2. Els directors de departament adscrits a òrgans rectors tenen, en els seus àmbits 
de competència, les facultats atribuïdes als directors generals en l’apartat 1 anterior.»

Disset. L’article 29 queda redactat de la manera següent:

«Article 29. Funcions dels directors de departament de les direccions generals.

Els directors de departament de les direccions generals tenen les atribucions 
següents:

a) Coordinar i supervisar les activitats que tenen atribuïdes per aquest Reglament de 
règim interior.

b) Dirigir i organitzar les unitats i serveis integrats en el departament corresponent.
c) Formalitzar i subscriure els documents, informes i propostes que corresponguin al 

departament.
d) Analitzar i seguir l’evolució dels assumptes propis de la seva competència.
e) Exercir les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament de règim interior.»

Divuit. L’article 30 queda redactat de la manera següent:

«Article 30. Les direccions generals.

1.  Les direccions generals de la CNMV són:

a) Direcció General d’Entitats.
b) Direcció General de Mercats.
c) Direcció General del Servei Jurídic.

2.  Correspon a la Direcció General d’Entitats l’exercici de les funcions següents:
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a) Instruir i tramitar els expedients d’autorització d’empreses de serveis d’inversió i 
els relacionats amb la revocació de les autoritzacions atorgades i emetre informes sobre 
aquests expedients.

b) Instruir i tramitar els expedients d’autorització d’institucions d’inversió col·lectiva i 
entitats de capital de risc, de les seves societats gestores, i de les societats gestores de 
fons de titulització, així com els relacionats amb la revocació de les autoritzacions atorgades, 
i emetre informes sobre aquests expedients.

c) Tramitar els expedients d’inscripció i baixa relatius a les entitats esmentades en les 
lletres a) i b) anteriors, en els registres especials de la CNMV, en els termes que estableix 
la normativa aplicable.

d) Supervisar i inspeccionar les empreses de serveis d’inversió, les seves sucursals 
i els seus agents o apoderats.

e) Supervisar i inspeccionar les institucions d’inversió col·lectiva, les seves societats 
gestores, agents o apoderats, així com les seves entitats dipositàries.

f) Supervisar, i inspeccionar les entitats de capital de risc, així com les seves societats 
gestores.

g) Supervisar i inspeccionar les entitats de crèdit, les seves sucursals i els seus 
agents o apoderats en les seves actuacions relacionades amb els mercats de valors.

3. Correspon a la Direcció General de Mercats l’exercici de les funcions següents:
a) Instruir, informar i tramitar els expedients relatius a l’emissió de valors, a l’admissió 

d’aquests a negociació, i a les ofertes públiques d’adquisició i venda de valors.
b) Tramitar els expedients d’inscripció dels actes, documents i fets que corresponguin 

en relació amb les matèries a què es refereix el paràgraf anterior.
c) Controlar i analitzar les comunicacions sobre les participacions significatives 

existents en les societats cotitzades, així com sobre les autocarteres que aquestes 
posseeixin.

d) Controlar les comunicacions sobre informació rellevant dels emissors de valors.
e) Supervisar les societats rectores, els membres dels mercats secundaris de valors, 

els serveis de compensació i liquidació de valors, i la Societat de Borses.
f) Instruir, en els casos que legalment correspongui, els expedients sobre suspensió 

de la negociació de valors en els mercats oficials, o sobre l’exclusió de la negociació de 
determinats valors.

g) Controlar, verificar i analitzar els informes d’auditoria de comptes de les societats 
emissores de valors i de les societats amb valors admesos a negociació, així com tramitar 
els corresponents expedients d’inscripció en els registres especials.

h) Controlar, verificar i analitzar les informacions periòdiques que han de remetre a la 
CNMV les societats anteriorment assenyalades, així com tramitar els expedients d’inscripció 
corresponents.

i) Desenvolupar les altres funcions que, en relació amb les auditories de comptes i la 
comptabilitat de les societats amb valors admesos a negociació, estiguin atribuïdes a la 
CNMV.

j) Supervisar i inspeccionar les activitats desenvolupades en els mercats de valors.
k) Difondre la informació de caràcter públic relativa a les activitats a què es refereixen 

les lletres anteriors.

4. Correspon a la Direcció General del Servei Jurídic l’exercici de les funcions 
següents:

a) Assessorar jurídicament el president, el vicepresident, els consellers i les direccions 
generals o departaments de la CNMV en l’exercici de les seves funcions.

b) Examinar, informar en dret i, si s’escau, elaborar les circulars i resolucions de la 
CNMV.

c) Emetre informes jurídics sobre els assumptes que s’elevin a l’aprovació, resolució 
o coneixement del Consell o del Comitè Executiu de la CNMV.

d) Emetre informes en dret dels projectes i avantprojectes de disposicions relatius a 
la CNMV o els altres que se sotmetin a la seva consulta.
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e) Col·laborar en la defensa en judici de la CNMV.
f) Instruir els expedients sancionadors que corresponguin a la CNMV.
g) Proposar l’adopció de les mesures provisionals que siguin necessàries per 

assegurar l’eficàcia de les resolucions en els procediments sancionadors.
h) Formular les propostes de resolució dels expedients sancionadors.
i) Prestar auxili, col·laboració o assessorament als jutges i tribunals en l’exercici de 

les seves funcions.
j) Col·laborar amb les autoritats competents d’estats estrangers en els casos a què 

es refereixen els articles 91 a 91quater de la Llei 24/1988, de 28 de juliol.
k) Exercir les funcions inherents a les secretaries del Consell, del Comitè Executiu i 

del Comitè Consultiu de la CNMV.

5. Les direccions generals, departaments i altres serveis de la CNMV s’han d’abstenir 
de mantenir relacions directes amb els òrgans jurisdiccionals. Totes les relacions d’aquesta 
naturalesa s’han de realitzar a través de la Direcció General del Servei Jurídic, que ha de 
conèixer, amb la màxima urgència possible, totes les comunicacions que es rebin dels 
jutges i tribunals.»

Dinou. L’article 31 queda redactat de la manera següent:

«Article 31. Departaments de les direccions generals.

1.  La Direcció General d’Entitats queda estructurada en els departaments 
següents:

a) Departament d’Autorització i Registres d’Entitats, al qual correspon l’exercici de 
les activitats a les quals es refereixen les lletres a), b) i c) de l’apartat 2 de l’article 30.

b) Departament de Supervisió, al qual correspon l’exercici de les activitats a les quals 
es refereixen les lletres d), e), f) i g) de l’apartat 2 de l’article 30.

2. La Direcció General de Mercats queda estructurada en els departaments 
següents:

a) Departament de Mercats Primaris, que exerceix les funcions detallades a les lletres 
a) i b) de l’apartat 3 de l’article 30, i les que li corresponguin de les lletres j) i k) del mateix 
apartat.

b) Departament de Mercats Secundaris, que exerceix les funcions que descriuen les 
lletres d), e) i f) de l’apartat 3 de l’article 30, i les que li corresponguin de les lletres j) i k) del 
mateix apartat.

c) Departament d’Informes Financers i Comptables, que exerceix les funcions a les 
quals es refereixen les lletres c), g), h), i i) de l’apartat 3 de l’article 30 i les que li corresponguin 
de les lletres j) i k) del mateix apartat.

3. La Direcció General del Servei Jurídic queda estructurada en els departaments 
següents:

a) Departament d’Assessoria Jurídica, al qual correspon l’exercici de les funcions 
encomanades en les lletres a), b), c), d) i k) de l’apartat 4 de l’article 30.

b) Departament del Servei Contenciós i del Règim Sancionador, al qual correspon 
l’exercici de les funcions detallades a les lletres e), f), g), h), i) i j) de l’apartat 4 de l’article 
30.»

Vint. L’article 32 queda redactat de la manera següent:

«Article 32. Departaments adscrits a president i vicepresident.

1. Depenen directament del president els òrgans directius següents:

a) Departament Adjunt a Presidència.
b) Departament d’Estudis, Estadístiques i Publicacions.
c) Departament d’Inversors. cv
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2. Correspon al Departament Adjunt a Presidència:

a) Anàlisi i seguiment dels factors de risc i de l’adaptació organitzativa i operativa de 
la CNMV a l’evolució de l’entorn de les infraestructures de mercat, del perfil i activitat dels 
seus participants i del marc regulador general.

b) Totes les altres funcions que li assignin els òrgans rectors de la CNMV.

3. Correspon al Departament d’Estudis, Estadístiques i Publicacions:

a) L’elaboració de les memòries i dels informes anuals sobre el desenvolupament de 
l’activitat de la CNMV i sobre la situació dels mercats financers.

b) L’elaboració del butlletí trimestral de la CNMV.
c) La realització d’estudis, treballs i informes sobre els mercats de valors.
d) El disseny, l’elaboració i el manteniment de la informació estadística de la CNMV.
e) La coordinació, promoció i distribució de les publicacions de la CNMV.

4.  Correspon al Departament d’Inversors:

a) Difondre entre els inversors la informació necessària sobre els mercats de valors, 
les empreses i entitats que hi operen, els instruments financers i, en general, sobre totes 
les qüestions que redundin en el millor coneixement dels mercats.

b) Planificar i realitzar les activitats tendents a millorar la formació financera dels 
inversors.

c) Mantenir un servei d’atenció als inversors i atendre les reclamacions i queixes que 
els inversors dirigeixin a la CNMV.

5. Sota la direcció superior del president de la CNMV i la dependència immediata del 
vicepresident exerceixen les seves funcions els òrgans directius següents:

a) Departament de Relacions Internacionals.
b) Departament de Sistemes d’Informació.
c) Secretaria General.

6. Correspon al Departament de Relacions Internacionals:

a) La coordinació de la participació de la CNMV en organismes i programes 
internacionals relacionats amb els mercats de valors.

b) L’assessorament al president i als altres òrgans superiors i directius de la Comissió 
en matèria de relacions internacionals.

c) La preparació d’informes, estudis i propostes que permetin definir la postura de la 
CNMV en els organismes, comissions i comitès d’àmbit internacional en els quals 
participi.

d) El seguiment dels reglaments i directives comunitàries, així com dels memoràndums 
d’entesa (MOUS).

e) El coneixement dels assumptes relacionats amb els organismes, comitès i altres 
fòrums internacionals que mantinguin relacions amb la CNMV.

7. Correspon al Departament de Sistemes d’Informació:

a) Planificar i gestionar els serveis informàtics de la CNMV.
b) Dissenyar, programar, implantar i mantenir les aplicacions informàtiques de la 

Comissió.
c) Dirigir la política de seguretat informàtica de la  CNMV.
d) Prestar assistència tècnica als diferents serveis de la Comissió en matèria 

informàtica.
e) Elaborar els criteris generals per a l’avaluació i selecció dels equips informàtics.
f) Dirigir i coordinar l’Agència Nacional de Codificació de Valors.

8.  Correspon a la Secretaria General:

a)  Atendre el govern, l’administració i el règim interior de la Comissió.
b) Administrar els recursos humans de la CNMV.
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c) Coordinar la gestió econòmica de l’organisme, portar-ne la comptabilitat, elaborar 
els avantprojectes de pressupostos, tramitar les seves modificacions, i coordinar els serveis 
de pagadoria, caixa i recaptació de taxes.

d) Dirigir i organitzar els serveis generals de registre, arxiu, seguretat, vigilància, 
comunicacions, conservació i manteniment de la CNMV.

e) Dirigir i coordinar els diferents registres especials.
f) Instruir i tramitar els expedients de contractació administrativa.»

Vint-i-u. L’article 33 queda redactat de la manera següent:

«Article 33. Registre general de la CNMV.

1. Dins de la CNMV s’ha de portar un Registre general en el qual s’ha de realitzar el 
corresponent assentament de tots els escrits o comunicacions que s’hi hagin presentat. 
Aquest mateix registre ha d’anotar les sortides dels escrits i comunicacions oficials adreçats 
a altres organismes, entitats, empreses o particulars.

2. La CNMV ha de disposar d’un registre electrònic per a la recepció, tramesa i 
anotació de l’entrada i sortida dels documents electrònics que li siguin remesos, en els 
procediments i amb les especificacions que determini la seva norma de creació.»

Vint-i-dos. L’article 34 queda redactat de la manera següent:

«Article 34. Registres especials de la CNMV.

1. La CNMV ha de portar els registres especials que tingui encomanats per les lleis 
o les seves normes de desplegament. En aquests registres especials, que recull l’annex 
únic d’aquesta disposició, s’hi han d’inscriure els actes, fets, documents i comunicacions 
que, en cada cas, determinin les normes aplicables. El Consell de la CNMV pot modificar 
l’annex esmentat amb la finalitat d’adaptar-lo a la normativa vigent en cada moment.

2. La inscripció en els registres especials de la  CNMV té caràcter obligatori, excepte 
en els casos en què expressament es disposi el contrari.

3. La presentació de documents, escrits i comunicacions per a la inscripció en 
qualsevol dels registres especials s’ha d’efectuar, en tot cas, a través del Registre general 
o del registre electrònic de la CNMV, sense perjudici de la tramesa ulterior de l’expedient, 
perquè sigui tramitat per la Direcció General que correspongui per raó de la matèria.

4. Tots els registres especials de la CNMV tenen caràcter públic.»

Vint-i-tres. Els apartats 1 i 2 de l’article 35 queden redactats de la manera següent:

«1. La CNMV pot dictar, per a l’exercici adequat de les competències que li atribueix 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, o altres disposicions amb rang de llei, i de conformitat amb 
el que preveu l’article 15 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, les disposicions que exigeixin 
el desplegament i l’execució de les normes que contenen els reials decrets aprovats pel 
Govern o les ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda, sempre que aquestes disposicions 
l’habilitin de forma expressa per fer-ho.

2. Els directors generals, en l’àmbit de les seves respectives competències, o els 
directors de departaments adscrits a òrgans rectors, sempre que siguin expressament 
habilitats pel president, han d’ordenar i dirigir els projectes de circulars.»

Vint-i-quatre. L’apartat 1 de l’article 36 queda redactat de la manera següent:

«1. La incoació, instrucció i sanció en els procediments sancionadors que 
corresponguin a la CNMV s’han d’ajustar a les disposicions següents:

a) A les normes i regles que estableix el capítol II del títol VIII de la Llei 24/1988, de 
28 de juliol.

b) A les disposicions del Reial decret 2119/1993, de 3 de desembre, sobre procediment 
sancionador aplicable als subjectes que actuïn en els mercats financers.

c) A les normes que conté el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

18
70

3-
C



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 280  •  Dijous 20 de novembre de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 10

d) A les normes específiques que sotmeten la seva matèria al règim de supervisió, 
inspecció i sanció de la CNMV.»

Vint-i-cinc. L’article 39 queda redactat de la manera següent:

«Article 39. Procediments interns de funcionament.

La CNMV ha de comptar, almenys, amb els procediments interns de funcionament 
següents:

1r Procediments interns en l’àmbit dels mercats de valors:

a) Procediments sobre la supervisió i inspecció de les societats, empreses, 
institucions, persones i entitats que intervenen en els mercats secundaris de valors.

b) Procediment per a la formulació de requeriments i sol·licitud de dades i informes a 
les societats, institucions i entitats que actuen en el mercat de valors.

c) Procediment sobre la comunicació de fets rellevants.
d) Procediment per a la tramitació dels expedients de verificació de requisits 

d’admissió a negociació, ofertes públiques de venda de valors i registre de fullets d’emissió 
de valors.

e) Procediments per a la suspensió i exclusió de la negociació de determinats valors 
en els mercats oficials.

f) Procediments per a la tramitació de les ofertes públiques d’adquisició de valors.
g) Procediments sobre les informacions periòdiques de les entitats emissores.
h) Procediments sobre la comunicació de participacions significatives en societats 

cotitzades i sobre l’adquisició d’accions pròpies.
i) Procediments per a l’autorització de les empreses de serveis d’inversió i institucions 

d’inversió col·lectiva.
j) Procediments sobre la modificació dels estatuts, dels reglaments i dels serveis 

prestats per les societats, institucions i entitats que intervenen en els mercats secundaris 
de valors.

2n Procediments interns en l’àmbit de l’administració i dels serveis:

a) Procediment per a l’administració, liquidació, notificació i recaptació de les taxes 
aplicables per les activitats i serveis prestats per la CNMV.

b) Procediments de gestió econòmica.
c) Procediments de selecció i contractació de personal.»

Vint-i-sis. Els apartats 1, 5 i 6 de l’article 40 queden redactats de la manera 
següent:

«1. L’elaboració dels projectes sobre procediments interns de funcionament de la 
CNMV correspon a la Direcció General o Departament competent per raó de la matèria i a 
la Secretaria General.

5. El Departament de Control Intern ha d’emetre informe sobre els projectes de 
procediments interns de funcionament.

6. L’aprovació dels procediments interns de funcionament correspon al Comitè 
Executiu de la CNMV, a proposta del seu president, amb l’informe previ de la Direcció 
General del Servei Jurídic.»

Vint-i-set. Es crea una nova secció que conté l’article 41, del qual es fa una nova 
redacció:
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«Secció 3a

De la verificació del control intern de la CNMV

Article 41. Departament de control intern.

1. Sota la dependència directa del Consell, hi ha el Departament de Control Intern, 
encarregat de verificar que l’actuació de la CNMV mantingui un adequat nivell de 
compliment, eficàcia i eficiència en la consecució dels seus objectius i que exerceix les 
seves funcions d’acord amb els principis d’imparcialitat, objectivitat i independència de la 
gestió controlada.

2.  El Consell de la CNMV aprova les normes a les quals ha d’ajustar el seu 
funcionament el Departament de Control Intern i ha d’autoritzar amb caràcter anual el Pla 
d’auditories i actuacions de control intern.

3. Correspon al Departament de Control Intern l’exercici de les funcions següents:

a) Informar sobre el resultat dels treballs que es realitzin en desenvolupament del Pla 
d’auditories i actuacions de control intern.

b) Fomentar la implantació d’un model de control intern basat en l’anàlisi de risc com 
a mitjà per optimitzar les actuacions.

c) Desenvolupar les funcions d’auditoria interna definides d’acord amb les pràctiques 
internacionals d’acceptació general.

d) Realitzar l’anàlisi de l’eficàcia dels serveis de la CNMV que el Comitè Executiu li 
assigni.

e) Assessorar en les matèries pròpies de la seva competència, sempre que permeti 
mantenir els principis d’independència i objectivitat en la seva actuació.

f) Les actuacions de control intern que li assigni el Comitè Executiu amb caràcter 
permanent o esporàdic.

4.  El Departament de Control Intern és l’òrgan encarregat de fer el control dels 
procediments a través dels quals la CNMV exerceix les seves funcions en els mercats de 
valors, en especial les de supervisió, inspecció i sanció que li assigna la normativa vigent, 
així com l’informe específic de l’òrgan intern sobre l’adequació de les decisions adoptades 
pels òrgans de govern de la CNMV a la normativa procedimental aplicable en cada cas de 
conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

5.  El director del Departament de Control Intern el designa el Consell de la CNMV, a 
proposta del seu president.»

Vint-i-vuit. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 42 i el seu apartat 2 queda redactat de 
la manera següent:

«2. Amb caràcter general, el personal de la CNMV té la condició de personal laboral 
fix. En els casos que, per la pròpia naturalesa del treball o perquè no puguin ser atesos per 
personal fix, i amb l’acord previ del Comitè Executiu de la CNMV, es pot contractar personal 
laboral no permanent.»

Vint-i-nou. L’article 43 queda redactat de la manera següent:

«Article 43. Organigrama i plantilla.

El Consell de la CNMV, a proposta del seu president, ha d’aprovar l’estructura de 
l’organització, així com la plantilla de personal.»

Trenta. L’article 44 queda redactat de la manera següent:
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«Article 44. Normes generals.

1. La selecció del personal de la CNMV, amb excepció del de caràcter directiu, es 
realitza mitjançant convocatòria pública i d’acord amb sistemes basats en els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat.

2. Es considera personal directiu, als efectes del que preveu aquest article, els 
directors generals i els directors de departament.

3. En el desenvolupament dels procediments de selecció cal atenir-se al que disposa 
l’article 61 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

4. La CNMV pot convocar, quan ho consideri oportú i d’acord amb la plantilla de 
personal a què es refereix l’article 43, els processos selectius que siguin procedents per 
cobrir els llocs vacants.

5. Els llocs de treball de caràcter no permanent es poden cobrir amb aspirants que 
formin part de la borsa de treball que, si s’escau, s’estableixi en cada procés de 
selecció.»

Trenta-u. L’article 45 queda redactat de la manera següent:

«Article 45. Convocatòries i processos selectius.

1. Les convocatòries i els processos selectius es regulen pel que estableix el 
Procediment intern de selecció i contractació de personal de la CNMV, que s’han d’adequar 
a les necessitats de l’organització i a la Llei 7/2007, de 12 d’abril. La selecció de personal 
es realitza mitjançant algun dels sistemes de selecció vigents en la normativa aplicable i 
en els termes que disposi la seva convocatòria.

2. Les proves dels processos selectius que es portin a terme es realitzen d’acord 
amb el que disposa el segon paràgraf de l’article 61.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. En 
tot cas s’han d’especificar en la convocatòria les proves que tenen caràcter selectiu.

3. Per assegurar l’objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves es 
poden completar de la forma que assenyala l’article 61.5 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. 
Les proves selectives per a personal tècnic han d’incloure, en tot cas, una entrevista als 
candidats que hagin superat les proves procedents, per comprovar-ne l’adequació al lloc 
de treball.

4.  Per a la valoració de mèrits, la convocatòria pot establir entrevistes i proves per a 
la comprovació i quantificació dels mèrits adduïts.»

Trenta-dos. L’article 46 queda redactat de la manera següent:

«Article 46. Òrgans de selecció.

Els òrgans de selecció es constitueixen per a cada convocatòria i estan formats per un 
president i quatre vocals. Actua com a secretari un dels vocals de l’òrgan de selecció. La 
totalitat dels membres ha de tenir un nivell de titulació igual o superior al que s’exigeix per 
a l’ingrés a la plaça de què es tracti. La  CNMV pot acordar amb els representants dels 
empleats la forma de col·laboració en el desenvolupament dels processos selectius.»

Trenta-tres. L’article 47 queda redactat de la manera següent:

«Article 47. Desenvolupament de les convocatòries de nou ingrés.

1.  Mitjançant els procediments que garanteixin una difusió general, s’han d’anunciar, 
almenys, el nombre de places convocades i el lloc on figuren exposades les bases de la 
convocatòria.

2.  En el termini màxim d’un mes, a partir de la data de fi del termini previst en cada 
convocatòria per a la presentació d’instàncies, s’ha de publicar la data, lloc i hora de 
realització del primer exercici de les proves, i indicar en l’anunci el lloc on estan exposades 
les llistes d’admesos.
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3.  Una vegada concloses les proves, l’òrgan de selecció elabora la relació de 
seleccionats, el nombre dels quals no pot excedir el de places convocades. Aquesta relació 
es fa pública a les seus de la CNMV.

4.  Els aspirants proposats han d’aportar davant la  CNMV, dins el termini de vint dies 
naturals des que es publiquin les relacions de seleccionats a què es refereix l’apartat 
anterior, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits que exigeix 
la convocatòria.

Els qui dins el termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la 
documentació o d’aquesta es dedueixi que falta algun dels requisits exigits, no poden ser 
contractats, i queden anul·lades totes les seves actuacions.

5. La seu electrònica de la CNMV ha de disposar d’una secció que contingui la 
informació relativa als processos de selecció en curs.»

Trenta-quatre. Se suprimeix l’article 48. Proposta d’aprovats
Trenta-cinc. Es renumera l’article 49. Adquisició de la condició de personal laboral fix, 

que passa a ser 48. Adquisició de la condició de personal laboral fix, i queda redactat de la 
manera següent:

«Article 48. Adquisició de la condició de personal laboral fix.

1. El president de la CNMV procedeix a la formalització dels contractes, una vegada 
acomplert el que disposa l’apartat quatre de l’article 47. Mentre no es formalitzi el contracte 
corresponent i l’aspirant s’incorpori al seu lloc de treball, no té dret a cap percepció 
econòmica.

2. Transcorregut el període de prova determinat en cada convocatòria, els qui el 
superin satisfactòriament adquireixen la condició de personal fix.»

Trenta-sis. Es renumera l’article 50. Règim general d’incompatibilitats, que passa a 
ser 49. Règim general d’incompatibilitats. La lletra a) de l’apartat 3 d’aquest article queda 
redactada de la manera següent:

«a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sense perjudici 
del que preveuen l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 53.4 d’aquest 
Reglament.»

Trenta-set. Es renumera l’article 51. Règim especial d’incompatibilitats del personal, 
que passa a ser 50. Règim especial d’incompatibilitats del personal, i se’n manté la redacció 
actual.

Trenta-vuit. Es renumera l’article 52. Deure de secret, que passa a ser 51. Deure de 
secret. L’article 51 queda redactat de la manera següent:

«Article 51. Deure de secret.

1. El personal al servei de la CNMV ha de guardar secret, fins i tot després de cessar 
en les seves funcions, de totes les informacions de naturalesa reservada que hagi conegut 
en l’exercici de la seva activitat.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior té el caràcter de reservat tot informe, 
document, dada o altra informació de què disposi la CNMV en l’exercici de les funcions a 
les quals es refereix l’article 4, fins que no se n’acordi la incorporació als registres públics, 
si s’escau.

3. El personal al qual es refereix l’apartat 1 no pot prestar declaració, ni testimoni, ni 
publicar, comunicar, exhibir dades o documents reservats, ni tan sols després d’haver 
cessat en el servei, llevat que hi hagi un permís exprés atorgat pel Consell de la CNMV.

4. Queden exceptuades de l’obligació de secret que regula aquest article les 
informacions i actuacions esmentades a l’article 90, apartat 4, de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol.»
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Trenta-nou. Es renumera l’article 53. Obligació de comunicació de determinades 
operacions, que passa a ser 52. Obligació de comunicació de determinades operacions, i 
manté la redacció actual.

Quaranta. Es renumera l’article 54. Limitacions per a la realització de certes 
operacions, que passa a ser 53. Limitacions per a la realització de certes operacions. Els 
apartats 1 i 3 d’aquest article queden redactats de la manera següent:

«1. El personal de la CNMV no pot alienar, en un termini inferior a onze mesos des 
de la subscripció o adquisició corresponent, els valors esmentats a les lletres a) i d) de 
l’article 52.

3. El personal de la CNMV no pot adquirir els productes derivats a què es refereix la 
lletra c) de l’article 52, llevat que l’operació tingui per finalitat la cobertura d’una cartera de 
valors.

Quaranta-u. Es crea una nova secció que agrupa als articles 54 i 55, amb la 
denominació: Secció 4a: Responsabilitat i defensa jurídica.

Quaranta-dos. Es renumera i es modifica la denominació de l’article 55. Responsabilitat 
i suport juridicoinstitucional atorgat per la CNMV, que passa a ser 54. Responsabilitat i 
protecció dels empleats de la CNMV en l’exercici de les seves funcions. L’article 54 queda 
redactat de la manera següent:

«Article 54. Responsabilitat i protecció dels empleats de la CNMV en l’exercici de les 
seves funcions.

1. El personal al servei de la CNMV que consideri que una ordre o instrucció impartida 
no s’acomoda a les disposicions legals o reglamentàries vigents, abans de portar-la a 
efecte, ha de posar de manifest aquesta circumstància al superior de qui l’hagi rebut. Si el 
superior la ratifica per escrit el personal subordinat l’ha de complir, i queda exempt de 
responsabilitat disciplinària.

2. Les autoritats i el personal al servei de la  CNMV estan sotmesos en l’exercici de 
les seves funcions al règim de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les 
administracions públiques a què es refereixen els articles 145 i 146 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.

Quaranta-tres. S’hi afegeix un nou article 55, amb la redacció següent:

«Article 55. De la defensa jurídica.

1. La CNMV ha de garantir la defensa i l’assessorament jurídic gratuïts de les seves 
autoritats i personal per les responsabilitats que puguin derivar dels actes realitzats en 
l’exercici de les seves funcions, i ha d’habilitar els fons necessaris per a la constitució de 
les fiances i garanties que processalment es puguin exigir, fins i tot quan la relació laboral 
o el vincle de l’interessat amb la  CNMV hagi cessat en el moment de la iniciació de la 
reclamació o procediment. S’exceptuen del que s’ha disposat anteriorment els casos en 
els quals la CNMV actua com a part reclamant o acusadora per acord exprés del seu 
Consell.

2. El que estableix el present article és aplicable als drethavents dels afectats per 
reclamacions de tercers en els casos en què aquelles els hagin estat traslladades.»

Quaranta-quatre. L’article 56 queda redactat de la manera següent:

«Article 56. Patrimoni i recursos econòmics.

1. La CNMV té patrimoni propi, independent del patrimoni de l’Estat.
2. Els recursos de la CNMV estan integrats pels següents béns, valors i ingressos:

a) Els béns i valors que constitueixin el patrimoni i els seus productes i rendes.
b) Les taxes que percebi per la realització de les seves activitats o la prestació dels 

seus serveis.
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c) Les transferències que, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, efectuï el 
Ministeri d’Economia i Hisenda.»

Quaranta-cinc. L’article 58 queda redactat de la manera següent:

«Article 58. Pressupostos.

1.  La CNMV elabora anualment un avantprojecte de pressupost, amb l’estructura 
que assenyali el Ministeri d’Economia i Hisenda, i l’hi remet perquè aquest l’elevi a l’acord 
del Govern i posteriorment a les Corts Generals, integrat en els pressupostos generals de 
l’Estat.

2.  L’aprovació de l’avantprojecte de pressupost correspon al Consell de la CNMV.
3.  Les variacions en el pressupost de la CNMV han de ser autoritzades pel Ministeri 

d’Economia i Hisenda quan l’import no excedeixi el 5% d’aquest i pel Consell de Ministres 
en els altres casos.»

Quaranta-sis. S’hi afegeix una disposició addicional única, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Règim del personal directiu després del seu cessament.

El personal directiu que defineix l’article 44.2 d’aquest Reglament, en els casos de 
cessament en l’exercici del seu càrrec, percep la retribució consolidable màxima aprovada, 
amb independència del complement que, si s’escau, correspongui al lloc que s’ha d’exercir, 
sempre que es tracti de persones que pertanyin a la plantilla de la  CNMV i que hagin tingut 
l’esmentat caràcter directiu durant un període continuat, almenys, de vuit anys.

Quaranta-set. Se suprimeixen les disposicions transitòries primera, segona i 
tercera.

Quaranta-vuit. Els apartats 1 i 3 de la disposició final primera queden redactats de la 
manera següent:

«1. La CNMV té una Delegació a Barcelona.
«3. La Delegació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a Barcelona té un 

registre d’entrada de documents, el qual té la consideració de registre auxiliar del Registre 
general de la CNMV a què es refereix l’article 33.1.»

Quaranta-nou. S’hi afegeix el següent annex únic.

ANNEX ÚNIC

Registres especials de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

1. Registres relacionats amb les societats emissores de valors.

a) Registre d’entitats de gestió dels registres comptables de les emissions de 
valors.

b) Registre d’escriptures públiques d’emissions de valors.
c) Registre de documents acreditatius relacionats amb les emissions de valors.
d) Registre d’informació pública periòdica de societats emissores de valors.
e) Registre d’informes d’auditories de comptes de societats emissores de valors.
f) Registre de fullets informatius de societats emissores de valors.
g) Registre de titulars de participacions significatives en societats emissores de 

valors.
h) Registre de fets rellevants en societats emissores de valors.
i) Registre d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

2. Registres relacionats amb les empreses de serveis d’inversió:

a) Registre de societats de valors, agències de valors i societats gestores de 
carteres.
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b) Registre d’agents de societats de valors, agències de valors i societats gestores 
de carteres.

c) Registre d’auditories de comptes d’empreses de serveis d’inversió.
d) Registre d’empreses de serveis d’inversió estrangeres que presten serveis a 

Espanya.
e) Registre de participacions sen empreses de serveis d’inversió.

3. Registres relacionats amb les institucions d’inversió col·lectiva (IIC):

a) Registre de societats d’inversió de caràcter financer o SICAV.
b) Registre de fons d’inversió de caràcter financer o FI.
c) Registre de societats d’inversió immobiliària o SII.
d) Registre de fons d’inversió immobiliària o FII.
e) Registre d’IIC d’inversió lliure o IICIL.
f) Registre d’IIC d’IIC d’inversió lliure o IICIICIL.
g) Registre de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva o SGIIC.
h) Registre de dipositaris d’IIC.
i) Registre d’altres IIC.
j) Registre de participacions significatives.
k) Registre de fullets, informes periòdics i auditories.
ll) Registre d’IIC estrangeres comercialitzades a Espanya.
l) Registre de societats gestores estrangeres que operen a Espanya.
m) Registre de societats de taxació que hagin comunicat a la CNMV la seva intenció 

de valorar immobles d’IIC immobiliàries.
n) Registre de fets rellevants.
o) Registre d’agents i apoderats de SGIIC.

4. Registres relacionats amb les entitats de capital de risc:

a) Registre de societats gestores d’entitats de capital de risc.
b) Registre de societats de capital de risc.
c) Registre de fons de capital de risc.
d) Registre de participacions significatives.
e) Registre de fullets i memòries anuals.
f) Registre d’entitats de capital de risc de règim simplificat.

5. Altres registres:

a) Registre de fullets informatius de fons de titulització.
b) Registre d’auditories de comptes de fons de titulització.
c) Registre de tarifes de les entitats que actuen en el mercat de valors.
d) Registre de contractes tipus de les entitats que actuen en el mercat de valors.
e) Registre de sancions imposades, durant els cinc últims anys, per la comissió 

d’infraccions greus i molt greus.
f) Registre d’informes d’auditories de comptes de les societats rectores dels mercats, 

societat de borses i servei de compensació i liquidació de valors.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present modificació entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
Estat»

Madrid, 5 de novembre de 2008.–El president de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, Julio Segura Sánchez.
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