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Balanç de situació 2005 «Passiu»

Diu Ha de dir

Fons propis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.079 139.128
Resultats de l’exercicis  . . . . . . . . . . . 1.653 1.702
Creditors a curt termini  . . . . . . . . . . 21.202 23.104

 21689 REIAL DECRET LLEI 10/2004, de 23 de desem-
bre, pel qual s’amplia el termini d’adaptació de 
les comissions de control dels plans de pensi-
ons d’ocupació. («BOE» 312, de 28-12-2004.)

I

La Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans 
i fons de pensions, va establir el requisit de majoria 
absoluta de representació dels partícips en les comissi-
ons de control dels plans de pensions davant de la 
representació del promotor.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, va introduir 
una sèrie de modificacions en la Llei 8/1987, de 8 de 
juny, que van entrar en vigor l’1 de gener de 2002. Cal 
destacar la modificació de l’apartat 3 de l’article 7, que 
va establir, amb caràcter general, el sistema de repre-
sentació paritària del promotor o promotors en les 
comissions de control dels plans de pensions d’ocupa-
ció, així com certs requisits de concurrència de vots 
favorables de qualsevol de les parts representades en 
la comissió de control per a adoptar acords sobre 
determinades matèries, i va concedir una habilitació 
expressa per al desplegament reglamentari del règim i 
les condicions de representació. 

L’esmentada Llei 24/2001, de 27 de desembre, va 
establir el règim transitori d’adaptació dels plans de 
pensions preexistents a 1 de gener del 2002 i va conce-
dir un termini, que acaba el 31 de desembre del 2004, 
per a adaptar les comissions de control al que preveu 
l’esmentat apartat 3 de l’article 7, mitjançant un acord 
col·lectiu, transcorregut el qual, si no s’ha adoptat este 
acord, s’aplicarà directament. 

Estos preceptes s’integren actualment en el text 
refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensi-
ons, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 
de novembre (article 7.3 i disposició transitòria 
segona).

Cal assenyalar que l’article 30 del vigent Reglament 
de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
Decret 304/2004, de 20 de febrer, desenvolupa l’article 
7.3 del text refós de la llei, que recull amb caràcter 
general el sistema de paritat i habilita la negociació 
col·lectiva per a adoptar, mitjançant un acord exprés, 
una composició diferent de les comissions de control, 
mentres que l’article 32 desenvolupa els requisits per a 
l’adopció d’acords en les comissions de control.

En definitiva, l’actual marc normatiu exigix acords 
expressos de negociació col·lectiva per a determinar la 
composició, les condicions de representació i les majo-
ries per a adoptar acords en les comissions de control 
dels plans d’ocupació formalitzats abans de l’1 de 
gener del 2002.

Per este reial decret llei s’amplia fins al 31 de 
desembre del 2005 el termini transitori d’adaptació per 

a les comissions de control dels plans de pensions del 
sistema d’ocupació existents a 1 de gener del 2002, 
establit en l’antepenúltim paràgraf de la disposició 
transitòria segona del text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2002, de 29 de novembre.

II

L’extraordinària i urgent necessitat d’esta mesura es 
justifica pel fet que, si no està aprovada abans de l’1 de 
gener del 2005 i sense un acord de negociació col·lectiva, 
s’aplicarà directament, a partir d’esta data, el criteri general 
de composició paritària, situació que pot donar lloc al con-
flicte d’interessos entre les parts que no hagen pogut 
impulsar a temps els processos de negociació col·lectiva 
amb este fi. El caràcter automàtic del criteri general pot 
alterar l’equilibri aconseguit al seu moment quan es va 
acordar el règim d’adopció d’acords, i ocasionar insegure-
tat jurídica respecte de les actuacions de la comissió de 
control, amb risc de bloqueig del funcionament de l’òrgan 
de control i supervisió del pla, la qual cosa podria suposar 
perjuí als interessos dels partícips i beneficiaris.

En conseqüència, es considera d’extraordinària i urgent 
necessitat ampliar el termini d’adaptació de les comissions 
de control fins al 31 de desembre del 2005, a fi de facilitar 
els processos de negociació col·lectiva pendents de culmi-
nar entre empreses i treballadors per a adaptar les comis-
sions de control dels plans de pensions existents a 1 de 
gener del 2002, tenint en compte la necessitat d’harmonit-
zar els interessos implicats en estos processos de negocia-
ció que afecten la determinació de les condicions dels 
plans de pensions d’ocupació, i atenent els possibles per-
juís que l’aplicació de l’automatisme de la vigent norma 
puga comportar.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització concedida per 
l’article 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 23 de desembre del 2004,

D I S P O S E :

Article únic. Ampliació del termini transitori d’adaptació 
de les comissions de control dels plans de pensions 
d’ocupació al que preveu l’apartat 3 de l’article 7 del 
text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de 
pensions.

S’amplia fins al 31 de desembre del 2005 el termini 
establit en l’antepenúltim paràgraf de la disposició transi-
tòria segona del text refós de la Llei de regulació dels plans 
i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/
2002, de 29 de novembre, per a l’adaptació de les comissi-
ons de control dels plans de pensions del sistema d’ocupa-
ció existents a 1 de gener del 2002 al que preveu l’apartat 3 
de l’article 7 d’este text refós. 

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la 
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


