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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
1270 Resolució de 29 de gener de 2016, 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.

La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, que va entrar en vigor el dia 20 d’abril de 2015, ha derogat expressament 
la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, la disposició addicional 
segona de la qual establia, quant als alts càrrecs del Banc d’Espanya, que el governador, 
el subgovernador i els membres del Consell de Govern del Banc d’Espanya, així com el 
secretari general i els directors generals, es regirien, pel que fa al règim d’incompatibilitats, 
pel que estableix la seva normativa específica, i els seria aplicable la Llei esmentada en el 
que aquesta normativa establís expressament.

D’acord amb el seu marc regulador, la Llei 3/2015, de 30 de març, no inclou en el seu 
àmbit d’aplicació, que estableix l’article 1, els alts càrrecs del Banc d’Espanya, als quals sí 
que és aplicable la Llei esmentada amb caràcter supletori, a l’empara del que disposa la 
seva disposició addicional primera, segons la qual: «es regeixen per la seva normativa 
específica els alts càrrecs del sector públic estatal que no estiguin inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la present Llei, la qual té per a aquests caràcter supletori en allò que no 
estableixi expressament la normativa específica esmentada i atenent la naturalesa de 
l’organisme en el qual aquells prestin els seus serveis».

És necessari tenir present que la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc 
d’Espanya, conté al capítol III, dedicat als òrgans rectors, quina és la regulació aplicable als 
seus alts càrrecs en diferents matèries, entre les quals s’inclouen, entre d’altres, les referides 
al règim d’incompatibilitats o al de les limitacions aplicables a la seva activitat. Aquesta 
regulació es complementa amb la que estableix la norma de desplegament de la Llei 
esmentada, el Reglament intern del Banc d’Espanya, aprovat per la Resolució de 28 de març 
de 2000, del Consell de Govern del Banc d’Espanya, en la qual es regulen amb un grau de 
detall més gran alguns dels aspectes referits a l’exercici dels alts càrrecs d’aquesta institució.

Des d’aquesta consideració, la present modificació del Reglament intern del Banc 
d’Espanya pretén introduir a la normativa específica que regula l’exercici de l’alt càrrec 
d’aquesta institució algunes previsions puntuals, a fi de completar o aclarir, segons que 
correspongui, el règim propi establert per a aquest organisme, adaptant-les a la naturalesa 
del Banc d’Espanya i alineant-se amb els principis i criteris que conté la Llei 3/2015.

Addicionalment a això, es considera oportú aprofitar aquesta modificació per reflectir a 
l’article 80 del Reglament intern, sobre determinació de les direccions generals, un canvi 
terminològic en la denominació de dues d’aquestes, resultant de reorganitzacions internes 
acordades respecte de determinades àrees del Banc d’Espanya.

En vista del que s’exposa, 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 29 de 
gener de 2016, a proposta de la seva Comissió Executiva i d’acord amb el Consell d’Estat, 
ha aprovat la següent modificació 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. S’afegeix al capítol I una nova secció 15a, que incorpora un nou article 34 bis, 
amb la redacció següent:
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«Secció 15a. Recursos materials del Banc d’Espanya

Article 34 bis. Normes sobre l’ús de recursos materials.

1. Els alts càrrecs del Banc d’Espanya han de gestionar els mitjans materials 
de la institució seguint els principis d’eficiència i sostenibilitat, en particular pel que 
fa a les despeses de representació i atencions protocol·làries, així com respecte de 
la utilització de vehicles oficials.

2. La utilització de vehicles oficials pels qui exerceixin un alt càrrec del Banc 
d’Espanya ha d’estar vinculada amb les obligacions de desplaçament derivades de 
l’acompliment de les seves funcions.

3. Les quanties pressupostades per a despeses de representació i atencions 
protocol·làries només es poden utilitzar per sufragar actes d’aquesta naturalesa en 
l’acompliment de les funcions dels alts càrrecs del Banc d’Espanya, tant en territori 
nacional com a l’estranger, sempre que aquestes despeses redundin en benefici o 
utilitat del Banc d’Espanya, estiguin degudament justificades i s’acrediti la seva 
necessitat per a l’acompliment de les funcions inherents a l’exercici de l’alt càrrec. 
No es pot abonar amb càrrec a aquestes cap tipus de retribució, en metàl·lic o en 
espècie, per als alts càrrecs del Banc d’Espanya.

4. La Comissió Executiva pot autoritzar l’ús de targetes de crèdit com a mitjà 
de pagament de les despeses de viatge fetes per alts càrrecs del Banc d’Espanya 
en l’acompliment de les seves funcions, i ha d’establir el procediment per a la seva 
justificació i els límits corresponents. Així mateix, pot determinar els supòsits en què 
ocasionalment es poden utilitzar com a mitjà de pagament de despeses de 
representació, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 anterior.»

Segon. Es modifica la redacció de l’apartat 2.d) de l’article 41, que d’ara endavant 
queda redactat de la manera següent:

«d) Respectar el règim d’incompatibilitats i de limitacions que sobre el seu 
càrrec ha establert la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya, en els articles 26 i 28.

El governador ha d’evitar la realització de qualsevol activitat que li pugui suposar 
detriment de la seva independència i imparcialitat, així com incórrer en conflictes 
d’interessos o utilitzar indegudament informació privilegiada.

Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 28.1 de la Llei d’autonomia del 
Banc d’Espanya, el governador està subjecte a l’obligació d’encarregar 
contractualment a una entitat financera registrada a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors l’administració de valors o actius financers negociables dels quals sigui 
titular ell o el seu cònjuge no separat i fills dependents. No obstant això, aquesta 
obligació no és aplicable quan els valors o actius financers de què sigui titular el 
governador siguin participacions en institucions d’inversió col·lectiva en les quals no 
tingui una posició majoritària o quan, si es tracta de valors d’entitats diferents, no 
faci cap acte de disposició per iniciativa pròpia i tan sols es limiti a percebre els 
dividends, els interessos o les retribucions en espècie equivalents, o a acudir a 
ofertes de bescanvi, conversió o públiques d’adquisició.»

Tercer. Es fa una nova redacció de l’apartat 2.d) de l’article 49, que queda redactat 
de la manera següent:

«d) Respectar el règim d’incompatibilitats i de limitacions que sobre el seu 
càrrec ha establert la Llei 13/1994, d’autonomia del Banc d’Espanya, en els articles 
26 i 28.

El subgovernador ha d’evitar la realització de qualsevol activitat que li pugui 
suposar detriment de la seva independència i imparcialitat, així com incórrer en 
conflictes d’interessos o utilitzar indegudament informació privilegiada.
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Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 28.1 de la Llei d’autonomia del 
Banc d’Espanya, el subgovernador està subjecte a l’obligació d’encarregar 
contractualment a una entitat financera registrada a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors l’administració de valors o actius financers negociables de què sigui titular 
ell o el seu cònjuge no separat i fills dependents. No obstant això, aquesta obligació 
no és aplicable quan els valors o actius financers de què sigui titular el subgovernador 
siguin participacions en institucions d’inversió col·lectiva en les quals no tingui una 
posició majoritària o quan, si es tracta de valors d’entitats diferents, no faci cap acte 
de disposició per iniciativa pròpia i tan sols es limiti a percebre els dividends, els 
interessos o les retribucions en espècie equivalents, o a acudir a ofertes de bescanvi, 
conversió o públiques d’adquisició.»

Quart. S’afegeix un nou article 57 bis, amb la redacció següent:

«Article 57 bis. Estatut dels consellers després del cessament.

1. Un cop cessen en el càrrec, i durant els dos anys següents a la data del seu 
cessament, els consellers no nats no poden prestar serveis en entitats privades que 
hagin resultat afectades per decisions del Consell de Govern en les quals aquells hagin 
intervingut amb el seu vot. En el cas dels consellers que hagin estat membres de la 
Comissió Executiva, aquesta prohibició s’estén a la prestació de serveis en qualsevol 
entitat privada subjecta a la regulació o supervisió del Banc d’Espanya, incloent-hi les 
entitats espanyoles compreses en l’àmbit del Mecanisme Únic de Supervisió.

2. Durant aquest període, els consellers cessats tenen dret a percebre una 
compensació econòmica mensual igual al 80 per 100 del total de les retribucions 
assignades a càrrec seu durant el període indicat.

La percepció de la compensació anterior no és procedent en cas que el 
cessament s’hagi produït en virtut de separació acordada pel Govern o quan 
l’interessat ocupi, de manera remunerada, qualsevol altre lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic o privat, o sigui beneficiari d’una pensió pública de 
jubilació, i ha de deixar de percebre la compensació el mateix mes en què rebi la 
retribució incompatible.»

Quinto. Es modifica la redacció de l’article 58, que d’ara endavant queda redactat de 
la manera següent:

«Article 58. Drets econòmics i obligacions dels consellers.

1. Els consellers perceben les retribucions i els emoluments que fixa el ministre 
d’Economia i Competitivitat, a proposta del Consell de Govern del Banc. S’han 
d’informar les Corts Generals sobre aquest règim retributiu. Són a càrrec del Banc 
d’Espanya les despeses en què incorrin en l’exercici de les seves funcions.

2. Els consellers han de respectar el règim d’incompatibilitats i de limitacions 
que sobre el seu càrrec estableix la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya, en els 
articles 26 i 28.

D’acord amb el que preveu l’article 28.1 de la Llei d’autonomia del Banc 
d’Espanya, els consellers estan subjectes a l’obligació d’encarregar contractualment 
a una entitat financera registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
l’administració de valors o actius financers negociables de què siguin titulars ells o 
els seus cònjuges no separats i fills dependents. No obstant això, aquesta obligació 
no és aplicable quan els valors o actius financers de què sigui titular el conseller 
siguin participacions en institucions d’inversió col·lectiva en les quals no tingui una 
posició majoritària o quan, si es tracta de valors d’entitats diferents, no faci cap acte 
de disposició per iniciativa pròpia i tan sols es limiti a percebre els dividends, els 
interessos o les retribucions en espècie equivalents, o a acudir a ofertes de bescanvi, 
conversió o públiques d’adquisició.»
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Sisè. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 70, que d’ara endavant queda 
redactat de la manera següent:

«1. Els directors generals els nomena la Comissió Executiva, a proposta del 
governador, entre persones idònies, entenent per tals els qui tinguin la formació i 
experiència degudes en la matèria, en funció de la direcció general que hagin 
d’ocupar, i en els quals concorrin els requisits d’honorabilitat que estableix l’article 
2.2 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 
l’Administració General de l’Estat. El Consell de Govern ha de ratificar el 
nomenament.»

Setè. Es renumera l’apartat 2 de l’article 70 com apartat 3, i s’afegeix la redacció 
següent per a l’apartat 2:

«2. Els directors generals han de subscriure una declaració responsable en la 
qual han de manifestar, sota la seva responsabilitat, la veracitat de les diferents 
dades referents als seus coneixements i experiència, així com les relacionades amb 
la seva honorabilitat, a fi d’acreditar que compleixen els corresponents requisits 
d’idoneïtat per ser nomenats director general, i s’han de comprometre a mantenir el 
seu compliment durant el període de temps que ocupin el càrrec i a actualitzar 
qualsevol modificació rellevant que es produeixi en aquestes dades.

Aquesta declaració responsable, emplenada d’acord amb el model vigent en 
cada moment, ha d’anar adreçada al secretari general i l’ha de custodiar l’àrea que 
exerceixi les funcions de compliment intern dins de la institució, i s’ha de remetre 
una còpia de la declaració a l’Oficina de Conflictes d’Interessos.»

Vuitè. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 1 de l’article 71, amb la redacció següent:

«e) Respectar el règim de limitacions que sobre el seu càrrec estableix la Llei 
d’autonomia del Banc d’Espanya, a l’article 28, per remissió de l’article 30 de la 
mateixa Llei.

D’acord amb el que preveu l’article 28.1 de la Llei d’autonomia del Banc 
d’Espanya, estan subjectes a l’obligació d’encarregar contractualment a una entitat 
financera registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors l’administració de 
valors o actius financers negociables de què siguin titulars ells o els seus cònjuges 
no separats i fills dependents. No obstant això, aquesta obligació no és aplicable 
quan els valors o actius financers de què sigui titular el director general siguin 
participacions en institucions d’inversió col·lectiva en les quals no tingui una posició 
majoritària o quan, si es tracta de valors d’entitats diferents, no faci cap acte de 
disposició per iniciativa pròpia i tan sols es limiti a percebre els dividends, els 
interessos o les retribucions en espècie equivalents, o a acudir a ofertes de bescanvi, 
conversió o públiques d’adquisició.»

Novè. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 2 de l’article 71, redactada de la manera 
següent:

«e) Els directors generals i càrrecs de categoria superior que en el moment del 
seu nomenament no siguin empleats del Banc d’Espanya tenen dret durant el seu 
mandat al règim de protecció social aplicable a aquests últims, sense perjudici dels 
drets reconeguts als funcionaris de carrera a la Llei 3/2015, de 30 de març, 
reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat».
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Desè. Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 74 bis, que d’ara endavant 
queda redactat de la manera següent:

«3. Durant el termini d’incompatibilitat determinat segons l’apartat 2 anterior, 
els directors generals tenen dret a percebre una compensació econòmica mensual 
equivalent al 80 per 100 dels ingressos totals corresponents a aquest període.

La percepció de la compensació anterior no és procedent en cas que l’interessat 
passi al nivell 1 del grup directiu d’acord amb el que preveu l’article 71.2.c), ocupi de 
manera remunerada qualsevol altre lloc de treball, càrrec o activitat en el sector 
públic o privat, o sigui beneficiari d’una pensió pública de jubilació, i ha de deixar de 
percebre la compensació el mateix mes en què rebi la retribució incompatible.

La renúncia a la compensació no eximeix de les limitacions que estableixen els 
apartats 1 i 2 d’aquest article».

Onzè. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 80, que d’ara endavant queda 
redactat de la manera següent:

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

Direcció General d’Operacions, Mercats i Sistemes de Pagament.
Direcció General d’Estabilitat Financera i Resolució.
Direcció General d’Economia i Estadística.
Direcció General de Serveis.
Direcció General de Supervisió.»

Dotzè. S’afegeix una nova disposició addicional quarta, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta.

Aplicació supletòria de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de 
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, els alts càrrecs del Banc d’Espanya es regeixen, pel que fa a 
l’exercici d’aquests càrrecs, per la seva normativa específica, constituïda per les 
disposicions dictades sobre la matèria que recullen la Llei 13/1994, d’1 de juny, 
d’autonomia del Banc d’Espanya, i el present Reglament intern, i la Llei 3/2015, de 
30 de març, té caràcter supletori en allò que no s’estableixi expressament en 
l’esmentada normativa específica.»

Disposició final única.

Aquesta disposició entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de gener de 2016.– El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde de 
Castro.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


