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Concepte Milers de pessetes

Aportació íntegra
10.751.550.688 × 0,0160 172.024.811

Compensacions:
Per tributs no convinguts
508.497.000 × 0,0160 — 8.135.952

Per altres ingressos no tributaris
1.378.331.602 × 0,0160 —22.053.306

Per dèficit pressupostari
4.320.137.727 × 0,0160 —69.122.204

Per impostos directes convinguts —12.657.747
111.969.209

Aportació líquida de l’any base 60.055.602
Aportació líquida de l’any base en milers d’euros. 360.941,44

(*) Este import inclou 4.225.788.438 milers de pessetes corresponents al traspàs d’INSALUD, 475.474.625 milers de pessetes pel
traspàs d’IMSERSO i 250.000.000 milers de pessetes com a valoració en matèria de Policia.

14405 LLEI 26/2003, de 17 de juliol, per la qual
es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol,
del Mercat de Valors, i el text refós de la Llei
de Societats Anònimes, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, a fi de reforçar la transparència
de les societats anònimes cotitzades.
(«BOE» 171, de 18-7-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’àmbit de la Unió Europea, la Comissió Europea
elabora un Pla d’acció sobre dret de societats partint
de l’informe sobre la modernització del dret de societats
comunitari del Grup Winter, presentat al novembre del
2002, i que aborda, en resposta a un mandat del Consell
de Ministres d’Economia i Finances (ECOFIN) d’Oviedo,
aspectes rellevants de la reforma del govern de les
empreses suscitats pels esdeveniments recents. Els
Estats membres han adoptat mesures legislatives en
diversos àmbits per a tractar d’infondre confiança als
mercats, i han promogut informes per a elaborar codis
de bon govern o reformar els ja existents. Així, a Ale-
manya es va aprovar l’any passat l’informe Cromme;
França i Itàlia van revisar els seus codis, i a principis
d’enguany els informes Higgs i Smith han proposat un
conjunt de modificacions en el codi britànic basat en
l’informe Cadbury del 1992.

Espanya no ha quedat al marge, ans al contrari, en
la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de
Reforma del Sistema Financer, s’ha regulat un comité
d’auditoria per a les societats emissores de valors les

accions o obligacions de les quals estiguen admeses
a negociació en mercats de valors (article 47); s’han
reforçat els mecanismes per a l’efectiva independència
dels auditors (article 51), i s’ha adaptat la Llei del Mercat
de Valors a la Directiva «Market Abuse», establint un
règim exigent en matèria de comunicació de la infor-
mació rellevant al mercat (articles 37 i següents).

De la mateixa manera, tenint en compte el nou marc
econòmic globalitzat, en particular la interrelació entre
els mercats financers, l’augment del grau d’internacio-
nalització de l’economia espanyola, els nivells d’harmo-
nització derivats del mercat únic europeu, la nova situa-
ció estructural i algunes disfuncions recentment posades
de manifest en altres mercats estrangers, es va con-
siderar la necessitat de promoure una detinguda reflexió
sobre la incidència d’estos factors en els mercats finan-
cers.

Per estes raons, la proposició no de llei aprovada
pel Ple del Congrés dels Diputats en la sessió celebrada
el 16 d’abril del 2002 va promoure la creació d’una
comissió especial d’experts amb la tasca d’analitzar la
problemàtica que les anteriors circumstàncies han pro-
vocat en les societats emissores de valors i instruments
financers admesos a negociació en els mercats orga-
nitzats, les relacions entre estes i els consultors, analistes
financers i les altres empreses i persones que els presten
els seus servicis professionals en l’àmbit de l’activitat
financera, així com les relacions entre estes entre si,
tot això en nom d’incrementar el grau de transparència
de les societats cotitzades i dotar d’una major estabilitat
i seguretat la posició de l’accionista. Així mateix, s’instava
la comissió especial que analitzara l’estat actual de vigèn-
cia i grau d’assumpció del codi de bon govern en relació
amb les societats cotitzades.

Així, en virtut del que s’ha dit anteriorment, per Acord
del Consell de Ministres de 19 de juliol del 2002, es
va crear la Comissió Especial per al Foment de la Trans-
parència i Seguretat en els Mercats i Societats Cotit-
zades, amb l’encàrrec d’elaborar un informe, fet públic
el 8 de gener del 2003, que ha representat un nou
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pas avant en el camí ja seguit per l’anteriorment cons-
tituïda Comissió Especial per a l’Estudi d’un Codi Ètic
dels Consells d’Administració de les Societats, tot això
dins del procés iniciat. La Comissió ha considerat fona-
mental el principi de la transparència per al correcte
funcionament dels mercats financers, la qual cosa impli-
ca que es transmeta al mercat tota la informació rellevant
per als inversors, que la informació que es transmeta
siga correcta i veraç i que esta es transmeta de manera
simètrica i equitativa i en temps útil. La Comissió ha
assenyalat que les obligacions de transparència són una
peça complementària de l’autoregulació que igualment
recomana, la qual cosa en última instància permet deixar
moltes qüestions a l’àmbit de l’autonomia privada. Per
això, l’informe posa de manifest en les seues conclusions,
sense perjuí que el conjunt de mesures proposades se
situen com a recomanacions dirigides primer que res
a les mateixes empreses, en l’àmbit de l’autoregulació,
la conveniència d’un suport normatiu en l’àmbit del
foment de la transparència, amb mandats el compliment
dels quals no depenga només de la lliure i voluntària
determinació de les mateixes empreses destinatàries, les
societats cotitzades.

Sobre la base de l’informe assenyalat, per tant, es
recullen aquelles recomanacions de les quals el més ade-
quat suport es troba en una regulació normativa, com
són les que es referixen a:

a) Els deures d’informació i transparència.
b) La definició i règim dels deures dels administra-

dors, especialment en l’àmbit del conflicte d’interessos.
c) L’obligació de dotar-se d’un conjunt de mecanis-

mes en matèria de govern corporatiu que comprenguen,
entre altres, un reglament del consell d’administració,
així com de la junta general.

Es tracta per això de formular iniciatives normatives
sobre la base del foment de la transparència en la gestió
de les empreses, amb respecte al principi ja mencionat
d’autoregulació.

Esta disposició suposa donar suport normatiu, amb
rang legal, als aspectes a què s’ha fet referència.

La reforma normativa que es presenta es concreta,
d’una banda, en la modificació de certs preceptes del
text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre,
quan els preceptes tinguen aplicació general per a totes
les societats anònimes i, d’una altra, en la introducció
d’un nou títol en la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del
Mercat de Valors, dedicat a les societats cotitzades.

Finalment, cal assenyalar que, com a conseqüència
de les obligacions que s’imposen a les societats cotit-
zades en matèria d’informació corporativa i la seua publi-
citat, es tipifica expressament com a infracció el seu
incompliment, i això sense perjuí que el control en el
compliment i aplicació per les societats cotitzades de
les mesures que com a normes legals s’introduïxen amb
esta proposta normativa correspondrà a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors, de conformitat amb les
competències que té atribuïdes per la Llei del Mercat
de Valors, de manera que els incompliments o contra-
vencions d’aquelles seguiran el règim sancionador pre-
vist d’acord amb la tipificació d’infraccions i sancions
que establix així mateix la referida Llei del Mercat de
Valors.

Article primer. Modificació de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del Mercat de Valors.

U. S’afig un títol X, amb la rúbrica «De les societats
cotitzades», a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat
de Valors, amb el text següent:

«TÍTOL X

De les societats cotitzades

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 111. Àmbit d’aplicació.

1. El que es disposa en este títol s’aplicarà a
les societats anònimes les accions de les quals esti-
guen admeses a negociació en un mercat oficial
de valors, sense perjuí del que disposa l’apar-
tat 4 de l’article 112.

2. Les societats a què es referix l’apartat ante-
rior es regiran, en totes aquelles qüestions no pre-
vistes en este títol, per les disposicions aplicables
a les societats anònimes, a banda de les altres nor-
mes que se’ls hagen d’aplicar.

CAPÍTOL II

Dels pactes parasocials subjectes a publicitat

Article 112. Publicitat dels pactes parasocials i
d’altres pactes que afecten una societat cotit-
zada.

1. Als efectes del que disposa este títol, s’en-
tenen per pactes parasocials aquells pactes que
incloguen la regulació de l’exercici del dret de vot
en les juntes generals o que restringisquen o con-
dicionen la lliure transmissibilitat de les accions en
les societats anònimes cotitzades. El que disposa
este article respecte dels pactes parasocials s’a-
plicarà també als supòsits de pactes que amb el
mateix objecte es referisquen a obligacions con-
vertibles o canviables emeses per una societat anò-
nima cotitzada.

2. La celebració, pròrroga o modificació d’un
pacte parasocial que tinga com a objecte l’exercici
del dret de vot en les juntes generals o que res-
tringisca o condicione la lliure transmissibilitat de
les accions o d’obligacions convertibles o canvia-
bles en les societats anònimes cotitzades haurà de
ser comunicada amb caràcter immediat a la
mateixa societat i a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, adjuntant còpia de les clàusules del docu-
ment en què conste que afecten el dret de vot
o que restringisquen o condicionen la lliure trans-
missibilitat de les accions o de les obligacions con-
vertibles o canviables. Una vegada efectuades estes
comunicacions, el document en què conste el pacte
parasocial haurà de ser depositat en el Registre
Mercantil en què la societat estiga inscrita.

El pacte parasocial haurà de publicar-se com a
fet rellevant.

Mentres no tinguen lloc les comunicacions, el
depòsit i la publicació com a fet rellevant, el pacte
parasocial no produirà cap efecte quant a les refe-
rides matèries, sense perjuí de la restant normativa
aplicable.

3. Qualsevol dels firmants del pacte parasocial
estarà legitimat per a realitzar les comunicacions
i el depòsit a què es referix l’apartat anterior, inclús
encara que el mateix pacte preveja la seua rea-
lització per algun d’ells o per un tercer. En casos
d’usdefruit i penyora d’accions, la legitimació
correspondrà a qui tinga el dret de vot.

4. El que disposen els apartats anteriors s’a-
plicarà als pactes parasocials entre socis o mem-
bres d’una entitat que exercisca el control sobre
una societat cotitzada.



Suplement núm. 4 Dilluns 1 setembre 2003 711

5. A so�icitud dels interessats, quan la publi-
citat puga ocasionar un greu dany a la societat,
la Comissió Nacional del Mercat de Valors podrà
acordar, motivant la seua resolució, que no es done
cap publicitat a un pacte parasocial que li haja sigut
comunicat, o a part d’este, i dispensar de la comu-
nicació del dit pacte la mateixa societat, del depòsit
en el Registre Mercantil del document en què cons-
te i de la publicació com a fet rellevant, determinant
el temps en què pot mantindre’s en secret entre
els interessats.

CAPÍTOL III

Dels òrgans socials

Article 113. De la junta general d’accionistes.
1. La junta general d’accionistes de la societat

anònima amb accions admeses a negociació en
un mercat oficial de valors, constituïda amb el quò-
rum de l’article 102 de la Llei de Societats Anò-
nimes o el superior previst a este propòsit en els
estatuts, aprovarà un reglament específic per a la
junta general. En este reglament podran regular-se
totes aquelles matèries que afecten la junta general,
amb respecte de les matèries regulades en la llei
i els estatuts.

2. El dit reglament serà objecte de comunicació
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, adjun-
tant còpia del document en què conste. Una vegada
efectuada esta comunicació s’inscriurà en el Regis-
tre Mercantil d’acord amb les normes generals.

Article 114. Deures dels administradors.
1. En cas que els administradors d’una societat

anònima cotitzada, o una altra persona, hagen for-
mulat so�icitud pública de representació, l’admi-
nistrador que l’obtinga no podrà exercir el dret de
vot corresponent a les accions representades en
aquells punts de l’orde del dia en què es trobe
en conflicte d’interessos i, en tot cas, respecte de
les decisions següents:

a) El seu nomenament o ratificació com a admi-
nistrador.

b) La seua destitució, separació o cessament
com a administrador.

c) L’exercici de l’acció social de responsabilitat
dirigida contra ell.

d) L’aprovació o ratificació, quan siga proce-
dent, d’operacions de la societat amb l’administra-
dor del qual es tracte, societats controlades per
ell o a les quals represente o persones que actuen
pel seu compte.

La delegació podrà també incloure aquells punts
que, inclús no previstos en l’orde del dia de la con-
vocatòria, siguen tractats, per així permetre-ho la
llei, en la junta, aplicant-se també en estos casos
el que preveu el paràgraf anterior.

2. Sense perjuí del que establix l’article 35 d’es-
ta llei, en la memòria de la societat s’haurà d’in-
formar sobre les operacions dels administradors,
o persona que actue per compte d’estos, realitza-
des, durant l’exercici social a què es referisquen
els comptes anuals, amb la mencionada societat
cotitzada o amb una societat del mateix grup, quan
les operacions siguen alienes al tràfic ordinari de
la societat o que no es realitzen en condicions nor-
mals de mercat.

3. Sense perjuí del que disposa el títol VII d’esta
llei, els administradors hauran d’abstindre’s de rea-
litzar, o de suggerir-ne la realització a qualsevol per-

sona, una operació sobre valors de la mateixa socie-
tat o de les societats filials, associades o vinculades
sobre les quals dispose, per raó del seu càrrec,
d’informació privilegiada o reservada, mentres eixa
informació no es done a conéixer públicament.

Article 115. Del consell d’administració.

1. En les societats anònimes cotitzades el con-
sell d’administració, amb informe a la junta general,
dictarà un reglament de normes de règim intern
i funcionament del mateix consell, d’acord amb la
llei i els estatuts, que contindrà les mesures con-
cretes tendents a garantir la millor administració
de la societat.

2. Este reglament serà objecte de comunicació
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, adjun-
tant còpia del document en què conste. Una vegada
efectuada esta comunicació s’inscriurà en el Regis-
tre Mercantil d’acord amb les normes generals.

CAPÍTOL IV

De la informació societària

Article 116. De l’informe anual de govern corpo-
ratiu.

1. Les societats anònimes cotitzades hauran de
fer públic amb caràcter anual un informe de govern
corporatiu.

2. L’informe anual de govern corporatiu serà
objecte de comunicació a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, adjuntant còpia del document
en què conste. La Comissió Nacional del Mercat
de Valors remetrà còpia de l’informe comunicat a
les respectives autoritats de supervisió quan es trac-
te de societats cotitzades que estiguen dins del
seu àmbit de competències.

3. L’informe serà objecte de publicació com a
fet rellevant.

4. El contingut i l’estructura de l’informe de
govern corporatiu serà determinat pel Ministeri d’E-
conomia o, amb la seua habilitació expressa, per
la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El dit
informe haurà d’oferir una explicació detallada de
l’estructura del sistema de govern de la societat
i del seu funcionament en la pràctica. En tot cas,
el contingut mínim de l’informe de govern corpo-
ratiu serà el següent:

a) Estructura de propietat de la societat, amb
informació relativa als accionistes amb participa-
cions significatives, indicant els percentatges de
participació i les relacions d’índole familiar, comer-
cial, contractural o societària que existisca, així com
la seua representació en el consell; de les parti-
cipacions accionarials dels membres del consell
d’administració que hauran de comunicar a la socie-
tat, i de l’existència dels pactes parasocials comu-
nicats a la mateixa societat i a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors, i, si és el cas, depositats en
el Registre Mercantil. Igualment, s’informarà de l’au-
tocartera de la societat i les seues variacions sig-
nificatives.

b) Estructura de l’administració de la societat,
amb informació relativa a la composició, regles d’or-
ganització i funcionament del consell d’administra-
ció i de les seues comissions; identitat i remune-
ració dels seus membres, funcions i càrrecs dins
de la societat, les seues relacions amb accionistes
amb participacions significatives, indicant l’existèn-
cia de consellers creuats o vinculats i els proce-
diments de selecció, remoció o reelecció.
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c) Operacions vinculades de la societat amb
els seus accionistes i els seus administradors i
càrrecs directius i operacions intragrup.

d) Sistemes de control del risc.
e) Funcionament de la junta general, amb infor-

mació relativa al desenrotllament de les reunions
que celebre.

f) Grau de seguiment de les recomanacions de
govern corporatiu, o, si és el cas, l’explicació de
la falta de seguiment d’estes recomanacions.

5. Sense perjuí de les sancions que siga pro-
cedent imposar per la falta de remissió de la docu-
mentació o de l’informe de govern corporatiu, o
l’existència d’omissions o dades enganyoses o errò-
nies, correspon a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors el seguiment de les regles de govern
corporatiu, a l’efecte del qual podrà demanar tota
la informació que necessite respecte d’això, així
com fer pública la informació que considere relle-
vant sobre el seu grau efectiu de compliment.

Article 117. Dels instruments d’informació.

1. Les societats anònimes cotitzades hauran de
complir les obligacions d’informació a què les sot-
met la Llei de Societats Anònimes per qualsevol
mitjà tècnic, informàtic o telemàtic, sense perjuí
dels drets que corresponen als accionistes, d’acord
amb la legislació aplicable, per a so�icitar la infor-
mació en forma impresa.

2. Les societats anònimes cotitzades hauran de
disposar d’una pàgina web per a atendre l’exercici,
per part dels accionistes, del dret d’informació, i
per a difondre la informació rellevant, d’acord amb
el que disposa l’article 82.5 d’esta llei.

3. Correspon al consell d’administració establir
el contingut de la informació que cal facilitar, de
conformitat amb el que establisca el Ministeri d’E-
conomia o, amb la seua habilitació expressa, la
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

4. Així mateix, es faculta el ministre d’Econo-
mia i, amb la seua habilitació expressa, la Comissió
Nacional del Mercat de Valors, per a desplegar les
especificacions tècniques i jurídiques necessàries
respecte al que establix este article.»

Dos. S’afigen els paràgrafs a) bis, b) bis i m) bis
a l’article 100 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del
Mercat de Valors, així com un incís en l’últim paràgraf
del dit article, amb la redacció següent:

«a) bis. La falta de comunicació, depòsit o publi-
cació com a fet rellevant a què es referix l’apar-
tat 2 de l’article 112 d’esta llei.»

«b) bis. La falta d’elaboració o de publicació
de l’informe anual de govern corporatiu a què es
referix l’article 116 d’esta llei, o l’existència en el
dit informe d’omissions o dades falses o enganyo-
ses.»

«m) bis. La inexistència de la pàgina web pre-
vista en l’apartat 2 de l’article 117 i en l’apar-
tat 5 de l’article 82, o la falta de la informació
assenyalada en estos articles o en les seues normes
de desplegament.»

...

«Quan les infraccions previstes en els paràgrafs
c), g) i h) del paràgraf anterior es produïsquen amb
referència als grups consolidables d’empreses de
servicis d’inversió, o als grups consolidables de què
siguen dominants les entitats a què es referixen
els paràgrafs a) i b) del número 1 de l’article 84,

es considerarà responsable l’entitat obligada a for-
mular i aprovar els comptes i l’informe de gestió
consolidats. La infracció regulada en el paràgraf
a) bis s’imposarà solidàriament a qualsevol dels par-
tícips en el pacte parasocial.»

Article segon. Modificació del text refós de la Llei de
Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legis-
latiu 1564/1989, de 22 de desembre.

S’introduïxen les següents modificacions en el text
refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

U. S’afigen dos nous apartats, 4 i 5, a l’article 105,
amb la redacció següent:

«4. De conformitat amb el que es dispose en
els estatuts, el vot de les propostes sobre punts
compresos en l’orde del dia de qualsevol classe
de junta general podrà ser delegat o exercit per
l’accionista per mitjà de correspondència postal,
electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació
a distància, sempre que es garantisca degudament
la identitat del subjecte que exercix el seu dret
de vot.

5. Els accionistes que emeten els seus vots a
distància hauran de ser tinguts en compte a l’efecte
de constitució de la junta com a presents.»

Dos. Es dóna una nova redacció a l’apartat 2 de
l’article 106, que tindrà el contingut següent:

«2. La representació haurà de conferir-se per
escrit o per mitjans de comunicació a distància que
complisquen els requisits previstos en l’article ante-
rior per a l’exercici del dret de vot a distància, i
amb caràcter especial per a cada junta.»

Tres. Es dóna una nova redacció a l’article 112, que
serà:

«Article 112. Dret d’informació.

1. Fins al sèptim dia anterior al previst per a
la celebració de la junta, els accionistes podran
so�icitar dels administradors, sobre els assumptes
compresos en l’orde del dia, les informacions o acla-
riments que estimen necessaris, o formular per
escrit les preguntes que consideren pertinents. Els
accionistes d’una societat anònima cotitzada
podran so�icitar informacions o aclariments o for-
mular preguntes per escrit sobre la informació
accessible al públic que haja facilitat la societat
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des
de la celebració de l’última junta general.

Els administradors estaran obligats a facilitar la
informació per escrit fins al dia de la celebració
de la junta general.

2. Durant la celebració de la junta general, els
accionistes de la societat podran so�icitar verbal-
ment les informacions o aclariments que conside-
ren convenients sobre els assumptes compresos
en l’orde del dia i, en cas que no siga possible
satisfer el dret de l’accionista en eixe moment, els
administradors estaran obligats a facilitar eixa infor-
mació per escrit dins dels set dies següents al de
la terminació de la junta.

3. Els administradors estaran obligats a propor-
cionar la informació so�icitada a l’empara dels dos
apartats anteriors, excepte en els casos en què,
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a juí del president, la publicitat de la informació
so�icitada perjudique els interessos socials.

4. No serà procedent la denegació d’informació
quan la so�icitud tinga el suport d’accionistes que
representen, almenys, la quarta part del capital
social.»

Quatre. Es modifica l’article 127, que tindrà la redac-
ció següent:

«Article 127. Deure d’administració diligent.

1. Els administradors exerciran el seu càrrec
amb la diligència d’un ordenat empresari i d’un
representant lleial.

2. Cada un dels administradors haurà d’infor-
mar-se diligentment sobre la marxa de la societat.»

Cinc. S’introduïxen els articles 127 bis, 127 ter
i 127 quàter amb la redacció següent:

«Article 127 bis. Deures de fidelitat.

Els administradors hauran de complir els deures
imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat
a l’interés social, entés com a interés de la societat.

Article 127 ter. Deures de lleialtat.

1. Els administradors no podran utilitzar el nom
de la societat ni invocar la seua condició d’admi-
nistradors d’esta per a la realització d’operacions
per compte propi o de persones vinculades a ells.

2. Cap administrador podrà realitzar, en bene-
fici propi o de persones vinculades a ell, inversions
o qualssevol operacions lligades als béns de la
societat, de les quals haja tingut coneixement amb
ocasió de l’exercici del càrrec, quan la inversió o
l’operació haja sigut oferida a la societat o la socie-
tat hi tinga interés, sempre que la societat no haja
desestimat la dita inversió o operació sense haver-hi
influència de l’administrador.

3. Els administradors hauran de comunicar al
consell d’administració qualsevol situació de con-
flicte, directe o indirecte, que puguen tindre, amb
l’interés de la societat. En cas de conflicte, l’ad-
ministrador afectat s’abstindrà d’intervindre en l’o-
peració a què el conflicte es referisca.

En tot cas, les situacions de conflicte d’interessos
en què es troben els administradors de la societat
seran objecte d’informació en l’informe anual de
govern corporatiu.

4. Els administradors hauran de comunicar la
participació que tinguen en el capital d’una societat
amb el mateix, anàleg o complementari gènere
d’activitat que el que constituïsca l’objecte social,
així com els càrrecs o les funcions que hi exer-
cisquen, així com la realització, per compte propi
o alié, del mateix, anàleg o complementari gènere
d’activitat que el que constituïsca l’objecte social.
La dita informació s’inclourà en la memòria.

5. A l’efecte del present article, tindran la con-
sideració de persones vinculades als administra-
dors:

1r. El cònjuge de l’administrador o les persones
amb anàloga relació d’afectivitat.

2n. Els ascendents, descendents i germans de
l’administrador o del cònjuge de l’administrador.

3r. Els cònjuges dels ascendents, dels descen-
dents i dels germans de l’administrador.

4t. Les societats en què l’administrador, per si
o per persona interposada, es trobe en alguna de
les situacions previstes en l’article 4 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

Respecte de l’administrador persona jurídica,
s’entendran que són persones vinculades les
següents:

1r. Els socis que es troben, respecte de l’ad-
ministrador persona jurídica, en alguna de les situa-
cions previstes en l’article 4 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

2n. Els administradors, de dret o de fet, els liqui-
dadors i els apoderats amb poders generals de l’ad-
ministrador persona jurídica.

3r. Les societats que formen part del mateix
grup, tal com este es definix en l’article 4 de la
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors,
i els seus socis.

4t. Les persones que respecte del representant
de l’administrador persona jurídica tinguen la con-
sideració de persones vinculades als administra-
dors de conformitat amb el que s’establix en el
paràgraf anterior.

Article 127 quàter. Deure de secret.

1. Els administradors, inclús després de cessar
en les seues funcions, hauran de guardar secret
de les informacions de caràcter confidencial, estant
obligats a guardar reserva de les informacions,
dades, informes o antecedents que coneguen com
a conseqüència de l’exercici del càrrec, sense que
estes puguen ser comunicades a tercers o ser
objecte de divulgació quan poguera tindre conse-
qüències perjudicials per a l’interés social.

S’exceptuen del deure a què es referix el paràgraf
anterior els supòsits en què les lleis permeten la
seua comunicació o divulgació a tercer o que, si
és el cas, siguen requerits o hagen de remetre les
respectives autoritats de supervisió, i en este cas
la cessió d’informació haurà d’ajustar-se al que dis-
posen les lleis.

2. Quan l’administrador siga persona jurídica,
el deure de secret recaurà sobre el representant
d’esta, sense perjuí del compliment de l’obligació
que tinguen d’informar aquella.»

Sis. Es dóna nova redacció a l’article 133, que serà:

«Article 133. Responsabilitat.

1. Els administradors respondran davant de la
societat, davant dels accionistes i davant dels cre-
ditors socials del dany que causen per actes o omis-
sions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats
incomplint els deures inherents a l’exercici del
càrrec.

2. El qui actue com a administrador de fet de
la societat respondrà personalment davant de la
societat, davant dels accionistes i davant dels cre-
ditors del dany que cause per actes contraris a
la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els
deures que esta llei imposa als qui formalment exer-
cisquen d’acord amb esta la condició d’adminis-
trador.

3. Respondran solidàriament tots els membres
de l’òrgan d’administració que va realitzar l’acte
o va adoptar l’acord lesiu, menys els que proven
que, no havent intervingut en la seua adopció i
execució, desconeixien la seua existència o,
coneixent-la, van fer tot el convenient per a evitar
el dany o, almenys, s’oposaren expressament a
aquell.

4. En cap cas exonerarà de responsabilitat la
circumstància que l’acte o acord lesiu haja sigut
adoptat, autoritzat o ratificat per la junta general.»
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Disposició addicional primera. Comunicació a la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions i Banc
d’Espanya.

La comunicació a què es referix l’article 112.2 de
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors,
s’efectuarà també als organismes supervisors compe-
tents quan la societat anònima cotitzada siga entitat
asseguradora, entitat gestora de fons de pensions o enti-
tat de crèdit.

Disposició addicional segona.

1. Les caixes d’estalvis que emeten valors admesos
a negociació en mercats oficials de valors hauran de
fer públic amb caràcter anual un informe de govern cor-
poratiu. L’informe anual de govern corporatiu serà objec-
te de comunicació a la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, adjuntant còpia del document en què conste.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors remetrà còpia
de l’informe comunicat al Banc d’Espanya i als òrgans
competents de les comunitats autònomes.

L’informe serà objecte de publicació com a fet relle-
vant i s’inclourà en la pàgina web de la mencionada
entitat.

2. El contingut i estructura de l’informe anual de
govern corporatiu de les caixes d’estalvis, tenint en
compte la naturalesa jurídica de les dites entitats, haurà
d’oferir una explicació detallada de l’estructura del sis-
tema de govern de l’entitat i del seu funcionament en
la pràctica.

En tot cas, el contingut mínim de l’informe de govern
corporatiu serà el següent:

a) Estructura d’administració de l’entitat, amb infor-
mació de les remuneracions percebudes pel Consell
d’Administració, la Comissió de Control, la Comissió de
Retribucions i la Comissió d’Inversions, computant tant
les dietes per assistència als mencionats òrgans com
els sous que es perceben per l’exercici de les seues
funcions, així com de les remuneracions anàlogues a
les anteriors i les obligacions contretes en matèria de
pensions o de pagament de primes d’assegurances de
vida. També s’inclouran qualsevol classe de remunera-
cions percebudes pels membres dels òrgans de govern
i personal directiu, derivades de la participació en repre-
sentació de les caixes d’estalvis en societats cotitzades
o en altres entitats en què la caixa tinga una presència
o representació significativa, en representació de la caixa
d’estalvis.

b) Operacions efectuades, ja siga directament o a
través d’entitats dotades, adscrites o participades, amb
descripció de les seues condicions, incloses les finan-
ceres, amb els membres del consell d’administració i
de la comissió de control de les caixes d’estalvis i fami-
liars en primer grau i amb empreses o entitats en relació
amb les quals els anteriors es troben en alguna de les
situacions previstes en l’article 4 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

c) Operacions efectuades, ja siga directament o a
través d’entitats dotades, adscrites o participades, amb
descripció de les seues condicions, incloses les finan-
ceres, amb els grups polítics que tinguen representació
en les corporacions locals i en les Assemblees parla-
mentàries autonòmiques, que hagen participat en el pro-
cés electoral. A més, s’haurà d’explicitar en cas de crèdit
la situació d’este.

d) Operacions creditícies amb institucions públiques
que hagen participat en el procés electoral de la caixa.

e) Remuneracions percebudes per la prestació de
servicis a la caixa o a les entitats controlades per esta
dels membres del consell d’administració i de la comissió
de control de les caixes d’estalvis i del personal directiu.

f) Estructura de negoci i de les relacions dins del
seu grup econòmic, amb referència a les operacions vin-
culades de l’entitat amb els membres del consell d’ad-
ministració, comissió de control, comissió de retribucions
i comissió d’inversions i personal directiu i operacions
intragrup.

g) Sistemes de control de risc.
h) Funcionament d’òrgans de govern, amb explica-

ció detallada del sistema de govern i administració de
l’entitat, en especial en relació amb la presa de parti-
cipacions empresarials, bé directament, bé per entitats
dotades, adscrites o participades.

Es faculta el Ministeri d’Economia per a determinar,
amb observança del mínim establit en el paràgraf ante-
rior, el contingut i estructura de l’informe anual de govern
corporatiu de les caixes d’estalvis, i, amb la seua habi-
litació expressa, la Comissió Nacional del Mercat de
Valors en el cas que es tracte de caixes d’estalvis que
emeten valors admesos a negociació en mercats oficials
de valors.

3. Sense perjuí de les sancions que siga procedent
imposar per la falta de remissió de la documentació o
dels informes que hagen de remetre, correspon a la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, en l’àmbit de
les seues competències, el seguiment de les regles de
govern corporatiu de les caixes d’estalvis que emeten
valors admesos a negociació en mercats oficials de
valors, per a la qual cosa podrà demanar tota la infor-
mació que necessite respecte d’això, així com fer pública
la informació que considere rellevant sobre el grau efec-
tiu de compliment de les regles de govern corporatiu
de l’entitat.

4. La falta d’elaboració o de publicació de l’informe
anual de govern corporatiu de les caixes d’estalvis a
què es referix l’apartat 1 de la present disposició, o l’exis-
tència en el dit informe d’omissions o dades falses o
enganyoses, tindrà la consideració d’infracció greu a l’e-
fecte previst en l’article 100.b) bis de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

Disposició addicional tercera.

Sense perjuí del que establix esta llei sobre l’informe
anual de govern corporatiu de les caixes d’estalvis, el
que disposa l’article 116 de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del Mercat de Valors, serà també d’aplicació,
d’acord amb la seua naturalesa jurídica, a les restants
entitats que emeten valors que es negocien en mercats
oficials de valors.

Es faculta el Ministeri d’Economia i, amb la seua habi-
litació expressa, la Comissió Nacional del Mercat de
Valors per a establir, tenint en compte la naturalesa jurí-
dica de les diferents categories d’entitats a què resulte
d’aplicació esta disposició, mesures concretes sobre el
contingut i estructura de l’informe de govern corporatiu.

Disposició addicional quarta. Modificació de la Llei
31/1985, de 2 d’agost, de Regulació de les Normes
Bàsiques sobre Òrgans Rectors de les Caixes d’Es-
talvis.

U. S’introduïx un article 20 bis amb la redacció
següent:

«El consell d’administració de les caixes d’estal-
vis constituirà en el seu si una comissió de retri-
bucions, que tindrà la funció d’informar sobre la
política general de retribucions i incentius per als
càrrecs del consell i per al personal directiu. La
comissió estarà formada per tres membres, llevat
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que la normativa de desplegament establisca un
altre nombre, que seran designats pel consell d’ad-
ministració seguint les proporcions d’este. El règim
de funcionament de la comissió de retribucions serà
establit per la normativa de desplegament.»

Dos. S’introduïx un nou article 20 ter, que queda
redactat com seguix:

«El consell d’administració de les caixes d’estal-
vis constituirà en el seu si una comissió d’inversions,
formada per tres membres, llevat que la normativa
de desplegament establisca un altre nombre, que
tindrà la funció de proposar al consell i informar-lo
sobre les inversions i desinversions de caràcter
estratègic i estable que efectue la caixa, ja siga
directament o a través de les seues entitats dota-
des, adscrites o participades, així com sobre la via-
bilitat financera de les mencionades inversions i
la seua adequació als objectius fundacionals de l’en-
titat. Els membres de la comissió seran designats
pel consell d’administració seguint les proporcions
d’este. La comissió d’inversions remetrà anualment
al consell d’administració un informe en què,
almenys, haurà d’incloure’s un resum de les dites
inversions, així com sobre la seua viabilitat finan-
cera i sobre l’adequació d’estes als objectius fun-
dacionals de l’entitat. Igualment s’inclourà en l’in-
forme anual relació i sentit dels informes emesos
per la mencionada comissió.

En tot cas, s’entendrà com a estratègica l’ad-
quisició o venda de qualsevol participació signifi-
cativa de qualsevol societat cotitzada o la parti-
cipació en projectes empresarials amb presència
en la gestió o en els seus òrgans de govern.

El règim de funcionament de la comissió d’in-
versions serà establit per la normativa de desple-
gament.»

Disposició addicional quinta.

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a
partir de l’1 de gener del 2002, es modifica l’apar-
tat 3 de l’article 142 de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’Impost sobre Societats, que queda redac-
tat en els termes següents:

«3. Els subjectes passius a què es referix el
capítol XV del títol VIII d’esta llei estaran obligats
a declarar la totalitat de les seues rendes, exemptes
i no exemptes.

No obstant, els mencionats subjectes passius no
tindran obligació de presentar declaració quan com-
plisquen els requisits següents:

a) Que els seus ingressos totals no superen els
100.000 euros anuals.

b) Que els ingressos corresponents a rendes
no exemptes sotmeses a retenció no superen 2.000
euros anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes que obtin-
guen estiguen sotmeses a retenció.»

Disposició transitòria primera. Adaptació dels aspec-
tes organitzatius i estatutaris.

En els aspectes organitzatius i estatutaris les societats
anònimes cotitzades hauran d’adaptar-se a les previsions
d’esta llei en el termini de dotze mesos des de la seua
entrada en vigor.

Disposició transitòria segona.

L’informe de govern corporatiu previst en la disposició
addicional segona d’esta llei s’elaborarà per primera
vegada en relació amb l’exercici econòmic de 2004.

Disposició transitòria tercera.

1. Els pactes parasocials i altres pactes que afecten
una societat cotitzada a què es referix l’article 112.1
de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors, sempre que
afecten més del cinc per cent del capital social de l’entitat
o dels drets de vot i la celebració, pròrroga o modificació
de la qual haja tingut lloc amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’esta llei, hauran de ser objecte de comunicació,
depòsit i publicació, de conformitat amb el que establix
l’article 112 de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors,
en el termini màxim de tres anys des que la present
llei entre en vigor, excepte en el cas que es presente
una oferta pública d’adquisició d’accions de la societat
cotitzada, i en este cas la comunicació, depòsit i publi-
cació dels pactes parasocials haurà de realitzar-se amb
caràcter immediat a la so�icitud d’autorització a la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors.

2. Sense perjuí del que indica l’apartat anterior i
del que disposa la restant normativa aplicable, els pactes
a què es referix l’apartat 1 anterior seran ineficaços:

a) En tot cas, quant a les matèries a què es referix
l’article 112.1 de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors,
transcorreguts els terminis a què es referix l’apartat 1
anterior sense que haja tingut lloc la comunicació, el
depòsit i la publicació.

b) De la mateixa manera i sense perjuí del que dis-
posa el paràgraf a), encara que es produïsca la comu-
nicació, el depòsit i la publicació, en els extrems que
siguen contraris a la llei.

c) Així mateix, des de l’entrada en vigor d’esta llei
i encara que es produïsca la comunicació, el depòsit
i la publicació, en la part dels pactes parasocials, inclosa
en este cas la regulació directa o indirecta del dret de
vot en qualsevol òrgan social, que hagen sigut celebrats,
prorrogats o modificats amb posterioritat a l’entrada en
vigor general de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del
Mercat de Valors, a què es referix l’article 112.1 de la
dita llei, quan les parts vinculades per aquells siguen
titulars, directament o indirectament i en el moment de
la celebració, pròrroga o modificació, d’una participació
que conjuntament siga superior al 25 per cent dels drets
de vot en la societat cotitzada, sense que aquelles o
alguna d’aquelles haja formulat en aquell moment una
oferta pública d’adquisició com la que, de coformitat
amb la normativa llavors vigent, haguera hagut de for-
mular qui pretenguera adquirir un percentatge del capital
social igual al que, en conjunt, era titularitat de les parts
vinculades pel pacte.

3. Qualsevol altre pacte que siga instrumentació
dels pactes parasocials als quals es referix l’apartat 2
anterior serà ineficaç en els mateixos casos en què ho
siguen estos últims.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 17 de juliol del 2003.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


