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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
11088 Resolució de 21 d’octubre de 2013, del Consell de Govern del Banc 

d’Espanya, per la qual s’aprova la modificació del Reglament intern del Banc 
d’Espanya, de 28 de març de 2000.

Durant el temps transcorregut des de l’aprovació del Reglament intern del Banc 
d’Espanya s’han succeït diverses modificacions de la seva Llei d’autonomia, que han 
afectat, entre altres aspectes, la regulació de les seves competències en matèria de 
circulació de bitllets, sobre els sistemes de pagament, la renovació i el cessament dels 
seus òrgans rectors i el règim del seu personal. Per això, s’ha considerat oportú modificar 
determinats preceptes del Reglament intern per adaptar-ne el contingut al nou marc 
normatiu.

En concret, la inclusió del nou article 18, sobre política de personal, pretén reflectir en 
el Reglament intern les modificacions introduïdes en aquesta matèria per la disposició 
final sisena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 2013. D’acord amb aquestes modificacions, el Banc d’Espanya, en l’exercici de 
l’autonomia que se li reconeix en la definició de la seva política de personal, i sempre que 
això no menyscabi la seva capacitat de dur a terme les seves funcions de manera 
independent –tal com va recordar el Banc Central Europeu en emetre el seu dictamen en 
relació amb això–, ha d’aplicar mesures equivalents a les que es dictin per al personal al 
servei del sector públic, sense que pugui acordar increments retributius que globalment 
suposin un increment de la massa salarial superior a l’establert per al sector públic.

Finalment, s’aprofita aquesta modificació per actualitzar les disposicions relatives a 
l’organigrama del Banc, a fi d’adequar-les a la seva organització actual, així com 
determinades referències terminològiques que havien quedat obsoletes. També 
s’introdueix la possibilitat que els membres de la Comissió Executiva emetin el seu vot 
per teleconferència.

De conformitat amb l’article 21.1.f) de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del 
Banc d’Espanya, el Consell de Govern, en la sessió del dia 21 d’octubre de 2013, a 
proposta de la Comissió Executiva i d’acord amb el Consell d’Estat, ha aprovat la 
modificació següent del Reglament intern del Banc d’Espanya.

Article únic. Modificació del Reglament intern del Banc d’Espanya.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament intern del Banc d’Espanya, 
aprovat pel seu Consell de Govern de data 28 de març de 2000 (BOE de 6 d’abril):

Primer.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que d’ara endavant queda redactat de la manera 
següent:

«1. D’acord amb les previsions de l’article 2 de la Llei d’autonomia del Banc 
d’Espanya i altres normes aplicables, els actes administratius que dicti el Banc 
d’Espanya en l’exercici de les funcions que preveuen la secció 1a d’aquesta Llei 
(política monetària) i l’article 15 del capítol II (emissió i posada en circulació de 
bitllets), així com les sancions que, si s’escau, s’imposin com a conseqüència de 
l’aplicació d’aquestes normes, posen fi a la via administrativa.»
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Segon.

La secció 8a del capítol I passa a denominar-se «Personal del Banc d’Espanya», 
l’actual article 18 passa a ser l’article 18 bis, tot i que manté inalterada la seva redacció, i 
l’article 18 queda redactat en els termes següents:

«Article 18. Política de personal.

El personal del Banc d’Espanya s’ha de seleccionar respectant els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i està vinculat a aquest per una relació de dret 
laboral.

El Banc d’Espanya té autonomia en matèria de política de personal. Sense 
perjudici d’aquesta autonomia, i sempre que això no menyscabi la seva capacitat 
de dur a terme les seves funcions de manera independent, el Banc d’Espanya ha 
d’aplicar per al seu personal mesures en matèria de les despeses de personal 
equivalents a les establertes amb caràcter general per al personal al servei del 
sector públic, principalment en les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada 
any. A aquests efectes, s’entenen com a equivalents les mesures l’efecte agregat 
sobre la massa salarial de les quals, en termes percentuals, no superi l’establert 
amb caràcter general per al personal al servei del sector públic.

En qualsevol cas, el Banc d’Espanya no pot acordar increments retributius que 
globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats per 
al personal al servei del sector públic, ni reduccions retributives que globalment 
suposin una reducció de la massa salarial inferior als percentatges que aquestes 
mesures suposin per al personal del sector públic.»

Tercer.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 42 i es modifica l’apartat següent, que passa a ser, 
d’ara endavant, l’apartat 3 i queda redactat de la manera següent:

«3. Per separació acordada pel Govern, per incapacitat permanent per a 
l’exercici de la seva funció, incompliment greu de les seves obligacions, 
incompatibilitat sobrevinguda o processament per delicte dolós, en els termes que 
preveu l’article 25.4.c) de la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya.»

Quart.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 46, que d’ara endavant queda redactat de la manera 
següent:

«3. El mandat del subgovernador té una durada de sis anys, sense possible 
renovació.»

Cinquè.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 50 i es modifica l’apartat següent, que passa a ser, 
d’ara endavant, l’apartat 3 i queda redactat en els termes següents:

«3. Per separació acordada pel Govern, per incapacitat permanent per a 
l’exercici de la seva funció, incompliment greu de les seves obligacions, 
incompatibilitat sobrevinguda o processament per delicte dolós, en els termes que 
preveu l’article 25.4.c) de la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya.»

Sisè.

Se suprimeix la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 59, i es renomenen oportunament les 
següents lletres g) a i) d’aquest mateix apartat, que passen a ser, d’ara endavant, les 
lletres f) a h).
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Setè.

Es modifica l’apartat 5 de l’article 64, que d’ara endavant queda redactat de la manera 
següent:

«5. Els consellers han d’assistir personalment a totes les sessions de la 
Comissió Executiva, tret de causa justificada, i no poden delegar en cap persona. 
No obstant la norma anterior, els membres de la Comissió Executiva poden 
intervenir en la deliberació dels assumptes sotmesos a la consideració de l’òrgan 
esmentat, i emetre el seu vot, a través de vídeo o audioconferència, llevat que els 
restants membres s’hi oposin. En l’acta de la sessió s’hi han d’assenyalar el mitjà 
de comunicació utilitzat, la conformitat dels restants participants amb aquesta forma 
d’intervenció i la declaració de reconeixement de la identitat de l’intervinent.»

Vuitè.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 65, que d’ara endavant queda redactat de la manera 
següent:

«3. Els consellers executius poden renunciar a la seva condició de membres 
de la Comissió Executiva, mitjançant comunicació al Consell de Govern.»

Novè.

Es modifica la redacció dels apartats 2 i 3 de l’article 79, que passa a ser la següent:

«2. A més, es poden designar directors generals adjunts, d’acord amb el que 
preveu l’article 84 d’aquest Reglament intern.

3. Hi ha d’haver una secretaria general en la qual s’hi han de comprendre, 
essencialment, la secretaria dels òrgans rectors del Banc d’Espanya, així com el 
Departament Jurídic de la institució.»

Desè.

Es modifica la redacció de l’article 80, que passa a ser la següent:

«Article 80. Determinació de les direccions generals.

1. Les direccions generals del Banc d’Espanya són:

– Direcció General d’Operacions, Mercats i Sistemes de Pagament.
– Direcció General de Regulació i Estabilitat Financera.
– Direcció General del Servei d’Estudis.
– Direcció General de Serveis.
– Direcció General de Supervisió.

2. La Comissió Executiva, a proposta del governador, pot alterar en qualsevol 
moment el nombre i la denominació de les direccions generals i n’ha de donar 
compte al Consell de Govern.»

Onzè.

Es modifica l’article 81, que d’ara endavant queda redactat de la manera següent:

«Article 81. Àmbit d’actuació de les direccions generals.

La Comissió Executiva, a proposta del governador, ha de determinar les 
funcions i l’àmbit d’actuació de cada direcció general, i n’ha de donar compte al 
Consell de Govern. L’acord d’atribució de funcions vigent en cada moment és 
objecte de publicació a la pàgina web del Banc d’Espanya.»
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Dotzè.

Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 82, que passa a ser la següent:

«1. La Secretaria General té a càrrec seu la secretaria dels òrgans rectors del 
Banc d’Espanya i l’assistència als consellers. També li correspon la direcció de 
l’assessorament jurídic dels òrgans rectors i, en general, de la institució, així com 
qualsevol altra funció que determini la Comissió Executiva d’acord amb el que 
disposa l’article 81.»

Tretzè.

Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 83.

Catorzè.

Es modifica la secció 4a del capítol IV, que d’ara endavant queda redactada de la 
manera següent:

«Secció 4a Dels directors generals adjunts

Article 84. Els directors generals adjunts.

1. Els directors generals adjunts poden tenir com a funció assistir un director 
general en l’exercici de les seves competències o gestionar una direcció general 
adjunta en dependència d’un director general o del governador i del subgovernador.

2. És aplicable als directors generals adjunts el règim que preveuen els 
articles 70 a 75 d’aquest Reglament intern per als directors generals, així com les 
limitacions i incompatibilitats d’aquests últims.»

Quinzè.

Les referències fetes en el Reglament intern del Banc d’Espanya que es detallen a 
continuació s’entenen substituïdes per les que s’indiquen per a cada cas:

a. Totes les referències que el Reglament intern del Banc d’Espanya fa al «ministre 
d’Economia i Hisenda» i al «Ministeri d’Economia i Hisenda» s’han d’entendre fetes al 
«ministre d’Economia i Competitivitat» o al «Ministeri d’Economia i Competitivitat», segons 
correspongui.

b. La referència al «Ministeri d’Administracions Públiques» que conté la lletra d) de 
l’apartat 2 de l’article 59 s’ha d’entendre feta al «Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques».

c. Totes les referències que el Reglament intern del Banc d’Espanya fa al «director 
general del Tresor i Política Financera» s’entenen substituïdes per la referència al 
«secretari general del Tresor i Política Financera».

d. Totes les referències que el Reglament intern del Banc d’Espanya fa a la 
«Comissió de Censura de Comptes» s’entenen substituïdes per la referència a la 
«Comissió d’Auditoria».

e. Totes les referències que el Reglament intern del Banc d’Espanya fa al 
«Departament de Règim Interior» i al «director del Departament de Règim Interior» s’han 
d’entendre fetes a la «Direcció General de Serveis» o al «director general de Serveis», 
segons correspongui.

f. Totes les referències que el Reglament intern del Banc d’Espanya fa a «oficines» i 
a «caps d’oficina» s’han d’entendre fetes a «departaments» o «directors de departament», 
segons correspongui; així mateix, s’entenen substituïdes les referències al «Servei 
Jurídic» per la referència al «Departament Jurídic».
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 d’octubre de 2013.–El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde 
de Castro.
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