
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 211  Dissabte 2 de setembre de 2017  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
10141 Reial decret 827/2017, d’1 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

878/2015, de 2 d’octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors 
negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim 
jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida 
central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a 
negociació en un mercat secundari oficial.

I

El Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, va establir les bases per a la reforma del 
sistema espanyol de compensació, liquidació i registre de valors amb l’objectiu doble 
d’adaptar-lo a la normativa europea i als estàndards més utilitzats pels països del nostre 
entorn, i de permetre’n la integració a la plataforma paneuropea de liquidació d’operacions 
sobre valors TARGET2-Securities. Aquesta plataforma, impulsada per l’Eurosistema, 
redunda en la consecució d’un vertader mercat únic de serveis financers de postcontractació 
a la Unió Europea, fet que ha de repercutir positivament en el sistema financer en general.

Completada la implantació de la reforma abans esmentada en l’àmbit de les operacions 
sobre valors de renda variable, ara és procedent establir el marc jurídic per a l’adaptació al 
sistema de compensació i liquidació d’operacions sobre valors de renda fixa, la qual cosa 
constitueix una condició indispensable per a la incorporació del dipositari central de valors 
espanyol (Iberclear) a TARGET2-Securities.

II

L’objectiu d’aquesta norma és múltiple. D’una banda, es tracta d’estendre l’aplicació 
del sistema de compensació i liquidació implantat pel Reial decret 878/2015, de 2 
d’octubre, als valors de renda fixa. Per a això es deroga la disposició addicional segona, i 
es determinen la data i els termes en què ha de tenir lloc aquesta. De l’altra, és necessari 
flexibilitzar determinades regles relatives a la tinença de valors i a la utilització de certs 
procediments i avançar en la reducció de càrregues administratives. Finalment, s’inclouen 
prescripcions específiques sobre els certificats de legitimació expedits a favor de la Caixa 
General de Dipòsits i sobre l’autorització per constituir dipòsits a la Caixa esmentada per a 
l’abonament de determinats preus públics.

En resposta a aquests objectius s’identifiquen tres tipus de modificacions. En primer 
lloc, les orientades a reconèixer i regular les característiques pròpies dels valors de renda 
fixa, com són les particularitats del document de l’emissió i la supressió d’un procediment 
relatiu a determinades operacions de compravenda de valors de deute públic anotat amb 
pacte de recompra, atès que ja no es poden seguir fent a la plataforma TARGET2-
Securities, perquè no es disposen dels protocols necessaris per a això. El procediment 
esmentat, anomenat «repo espanyol», es regula a l’article 8.2 del Reial decret 505/1987, 
de 3 d’abril, pel qual es disposa la creació d’un sistema d’anotacions en compte per al 
deute de l’Estat, i que es relaciona amb les matèries que regula aquest Reial decret en la 
mesura en què els valors de deute de l’Estat són valors de renda fixa. En tot cas s’ha de 
precisar que la urgència amb la qual s’ha d’aprovar aquest Reial decret no ha permès la 
revisió completa del Reial decret esmentat per a la seva adequació total al nou règim de 
compensació i liquidació d’operacions sobre valors de renda fixa. Aquesta tasca s’ha 
d’emprendre en un futur proper, i en paral·lel amb la reforma del règim jurídic dels mercats 
de valors a Espanya que ha de tenir lloc amb motiu de la transposició de la Directiva 
2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als 
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mercats d’instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la 
Directiva 2011/61/UE.

En segon lloc, s’introdueixen modificacions per aconseguir flexibilitzar la interpretació 
i l’aplicació de determinades regles que impedien una gestió eficient de les operacions de 
liquidació de valors en el dipositari central de valors per part de les entitats participants i 
dels seus clients. Es tracta, per exemple, de la regla per la qual totes les entitats participants 
han de mantenir sempre en els seus comptes propis de valors en el registre central 
gestionat pel dipositari central de valors espanyol els valors de què siguin titulars. Després 
de la reforma del sistema espanyol de compensació, liquidació i registre, es permet la 
utilització de diversos tipus de comptes, no només els comptes propis i els comptes globals 
de tercers, sinó també els comptes individuals. Aquests comptes permeten a una entitat 
obrir-les a compte d’un dels seus clients per gestionar les seves operacions, tenir els seus 
valors totalment segregats i disposar de tota la informació relativa als seus valors. Això 
facilita l’activitat de les entitats, i els permet ser entitat participant i dipositar la part que 
sigui procedent dels valors de la seva titularitat en comptes individuals i no necessàriament 
en comptes propis.

Addicionalment es flexibilitza la utilització del procediment especial de liquidació 
intermediari financer, que ja no es caracteritza pel tipus de clients o el tipus d’operacions 
que s’hi liquiden sinó per la transitorietat de la utilització d’aquest compte. Aquest 
procediment especial ha funcionat satisfactòriament en la primera fase de la reforma i es 
considera beneficiós per al conjunt del sistema. Per tant, no se n’ha de restringir la 
utilització a operacions amb clients detallistes o professionals, sinó que s’ha de permetre 
per a qualsevol tipus d’operacions sempre que la liquidació en aquest compte sigui 
transitòria. S’aconsegueix amb això un element addicional que aporta eficiència en la 
gestió operativa de les entitats.

En tercer lloc, s’introdueixen una sèrie de millores tècniques en el text. Destaca 
l’actualització de la disposició relativa al registre de valors estrangers al marc normatiu 
europeu actual que permet a un emissor escollir lliurement el sistema de liquidació que 
prefereixi, sense que l’elecció d’un mercat o un altre per a la negociació dels valors que 
emet hagi de predeterminar o d’interferir en l’elecció del sistema de liquidació. A més, és 
necessari aclarir que, amb independència del fet que la incorporació de valors estrangers 
al dipositari central de valors espanyol implica necessàriament que aquests es representin 
mitjançant anotacions en compte, res impedeix que els valors estrangers en qüestió puguin 
seguir representats en títols als efectes que corresponguin segons la seva legislació 
d’origen.

D’altra banda, es procedeix a la derogació del registre de préstec de valors atès que el 
Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 
2015, sobre transparència de les operacions de finançament de valors i de reutilització i pel 
qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012, ha harmonitzat aquesta qüestió a 
escala europea.

Una altra de les adaptacions que es consideren convenients per millorar el 
funcionament del nostre sistema de compensació i liquidació d’operacions sobre valors de 
renda fixa és la supressió de l’exigència de comunicar determinada informació a l’anomenat 
sistema d’informació per a la supervisió de la negociació, compensació, liquidació i registre 
de valors. En el cas d’aquest tipus de valors no és necessari reportar al sistema esmentat 
el que faci referència a la identificació i al detall de les operacions que s’hagin dut a terme, 
ni als valors concernits i titularitats afectades. El report d’aquesta informació és 
excessivament costós per a les entitats i aquesta supressió no interfereix negativament en 
la consecució dels objectius que persegueix el sistema d’informació al dipositari central de 
valors.

S’ha d’assenyalar que l’adaptació operativa a TARGET2-Secutires també afecta els 
certificats que acrediten les garanties que es constitueixen a la Caixa General de Dipòsits. 
Per tant, en aquest Reial decret s’inclouen les modificacions oportunes perquè la 
incorporació a la plataforma esmentada es porti a terme amb plena seguretat jurídica i 
operativa per als usuaris de la Caixa General esmentada. En concret, es tracta d’adequar 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 211  Dissabte 2 de setembre de 2017  Secc. I. Pàg. 3

el règim dels certificats de legitimació que s’han de presentar a la Caixa General de 
Dipòsits per acreditar la titularitat dels valors, la seva immobilització i inscripció de la 
garantia en el registre comptable en què figurin anotats els valors esmentats, als efectes 
que es pugui constituir la garantia a favor de la Caixa esmentada. S’afegeix que a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret la Caixa General de Dipòsits ha d’admetre 
exclusivament certificats de legitimació per a la immobilització i inscripció de la garantia 
constituïda en valors representats en anotacions en compte. Per això, els certificats de 
legitimació que estan dipositats a la Caixa General de Dipòsits constituint garanties 
segueixen sent vàlids fins a la seva substitució pels certificats de legitimació anteriorment 
esmentats expedits per les entitats participants, substitució que s’ha de fer en el termini 
establert.

S’ha considerat convenient regular aquests certificats i la constitució de garanties a 
través d’aquests certificats en el Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, i afegir una 
disposició addicional ja que la reforma del Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, que 
n’exigiria una revisió amb deteniment, hauria pogut posar en risc l’adaptació a termini a 
TARGET2-Securities del règim dels certificats que permeten la constitució de garanties a 
la Caixa General de Dipòsits.

També s’incorpora una disposició addicional relativa a la constitució de determinats 
dipòsits als efectes de l’Ordre ITC/3066/2011, de 10 de novembre, per la qual s’estableixen 
els preus públics per prestació de serveis i realització d’activitats de la Direcció General de 
Comerç i Inversions. En virtut d’aquesta Ordre s’estableixen els preus públics per prestació 
de serveis i realització d’activitats de la Direcció General de Política Comercial i 
Competitivitat actual (en concret, expedició de certificats de conformitat, informes d’assaig 
i realització de preses de mostres de conformitat amb un procediment normalitzat, així com 
constatació d’estàndards de qualitat i emissió d’informes sobre condicions de producció 
preestablerts en convenis de col·laboració que es formalitzin). S’ha de tenir en compte que 
l’article 3.1. c) del Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, preveu la constitució de dipòsits 
per particulars a disposició de l’Administració pública, quan així ho reculli una llei o un reial 
decret.

El pagament d’aquests preus públics es materialitza mitjançant un ingrés a favor de la 
Direcció General de Comerç i Inversions. Aquest ingrés té el caràcter de ser «a compte» 
quan l’interessat sol·liciti el servei, fins que aquest expedeixi la factura definitiva una 
vegada prestat, i aleshores es procedeix, si s’escau, a tornar a l’interessat la quantitat 
sobrant. Perquè aquesta operativa sigui possible, és necessari que aquests dipòsits es 
facin a la Caixa General de Dipòsits.

D’altra banda, s’inclou una disposició transitòria per concretar el tractament que s’ha 
de donar als certificats de legitimació sobre valors de renda fixa emesos abans de l’entrada 
en vigor del Reial decret. En aquest sentit, han de rebre el mateix que en el cas dels 
certificats de legitimació sobre valors de renda variable, atès que queda vigent la disposició 
transitòria segona del Reial decret 878/2015 que, amb l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, és aplicable també als valors de renda fixa.

Aquest Reial decret es dicta en ús de les habilitacions que contenen els articles 9, 45, 
98, 100, 101, 107, 108 i la disposició final segona del text refós de la Llei del mercat de 
valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 3 d’octubre, i la disposició addicional 
desena de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre 
social.

La norma s’adequa als principis de bona regulació de conformitat amb l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, rebuts 
els informes del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 1 de setembre de 2017,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, sobre compensació, 
liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en 
compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de 
contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors 
admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

El Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, sobre compensació, liquidació i registre de 
valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic 
dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits 
de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari 
oficial, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica el títol del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, que passa a ser el 
següent:

«Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, sobre registre, compensació i liquidació 
de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim 
jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i 
sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en 
un mercat secundari oficial.»

Dos. S’adapta la referència normativa que conté l’article 1, que queda redactat de la 
manera següent:

«Aquest Reial decret té per objecte desplegar el Reial decret legislatiu 4/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors, pel 
que fa a la representació de valors per mitjà d’anotacions en compte, a la 
compensació, la liquidació i el registre de valors, al règim jurídic de les entitats de 
contrapartida central i dels dipositaris centrals de valors i a les obligacions de 
transparència dels emissors els valors dels quals estan admesos a negociació en un 
mercat secundari oficial.»

Tres. S’adapten les referències normatives que conté l’article 2, que queda redactat 
de la manera següent:

«1. La representació de valors negociables, entenent com a tals els esmentats 
a l’article 2.1 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, (d’ara endavant, valors) per mitjà d’anotacions en 
compte, es regeix pel que disposen el text refós esmentat i aquest Reial decret.

2. Les entitats de contrapartida central es regeixen pel Reglament (UE) núm. 
648/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu als 
derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres 
d’operacions, i les seves normes de desplegament i aplicació corresponents, així 
com pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i aquest Reial decret i les 
seves normes de desplegament corresponents i el Reial decret legislatiu 1/2010, de 
2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, sense 
perjudici de les especialitats que preveuen les disposicions esmentades, així com 
qualsevol altra normativa que sigui aplicable de l’ordenament jurídic o del dret de la 
Unió Europea.

3. Els dipositaris centrals de valors es regeixen pel Reglament (UE) núm. 
909/2014, de 23 de juliol de 2014, sobre la millora de la liquidació de valors a la Unió 
Europea i els dipositaris centrals de valors i pel qual es modifiquen les directives 
98/26/CE i 2014/65/UE i el Reglament (UE) núm. 236/2012, i les seves normes de 
desplegament i aplicació corresponents, així com pel Reial decret legislatiu 4/2015, 
de 23 d’octubre, i aquest Reial decret i les seves normes de desplegament 
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corresponents i el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de societats de capital, sense perjudici de les especialitats que 
preveuen les disposicions esmentades, així com qualsevol altra normativa que sigui 
aplicable de l’ordenament jurídic o del dret de la Unió Europea.»

Quatre. L’apartat 3 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«3. El termini de presentació dels títols per a la transformació s’ha de fixar a 
l’acord a què es refereix l’apartat 1 i s’ha de publicar al “Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil” i a la pàgina web de l’entitat emissora, quan estigui obligada legalment a 
mantenir la pàgina esmentada, i no pot ser inferior a un mes ni superior a un any.»

Cinc. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 3 de l’article 5, que queda 
redactat de la manera següent:

«3. Una vegada autoritzada la reversió, l’entitat encarregada del registre 
comptable d’acord amb els articles 8.1 del text refós de la Llei del mercat de valors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i 31 d’aquest Reial decret, 
l’ha de lliurar als titulars dels títols corresponents, i té la condició de dipositària 
respecte d’aquests.»

Sis. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 7, que passa a 
tenir la redacció següent:

«1. La representació de valors per mitjà d’anotacions en compte ha de constar 
al document de l’emissió de conformitat amb l’article 7 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.»

Set. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 2 de l’article 8, que passa a 
tenir la redacció següent:

«2. Abans d’aquesta primera inscripció, l’entitat emissora ha de dipositar una 
altra còpia del document de l’emissió davant la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, que ha de procedir a incorporar-la al registre públic que preveu l’article 
238.c) del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre.»

Vuit. L’apartat 2 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«2. Sense perjudici que pugui procedir la seva publicació al “Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil”, la modificació s’ha de fer pública a la pàgina web de l’entitat 
emissora, quan estigui obligada legalment a mantenir aquesta pàgina.»

Nou. L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«1. En el cas d’emissions de deute de l’Estat, de les comunitats autònomes, de 
les entitats locals i dels seus organismes públics i entitats vinculades o dependents, 
la publicació de les característiques de l’emissió als butlletins oficials corresponents 
eximeix de les obligacions relatives al document de l’emissió que preveuen els 
articles anteriors.

Aquesta publicació als butlletins oficials té la consideració de document de 
l’emissió als efectes d’aquest Reial decret.»

Deu. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 3 de l’article 12, que queda 
redactat de la manera següent:

«3. Els valors inscrits queden sotmesos a les normes que preveu el capítol II 
del títol I del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.»
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Onze. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 6 de l’article 13, que 
queda redactat de la manera següent:

«6. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici del compliment dels 
requisits que, respecte de la transmissió d’actius financers, estableix la normativa 
tributària, de conformitat amb el que assenyalen els articles 314 i 315 del text refós 
de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre.»

Dotze. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 2 de l’article 20, que 
queda redactat de la manera següent:

«2. Quan l’entitat encarregada del registre comptable sigui un dipositari central 
de valors d’acord amb el que disposa l’article 8.3 del text refós de la Llei del mercat 
de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, els certificats 
els ha d’expedir:

a) El dipositari central de valors respecte dels valors dels comptes a què fan 
referència els articles 32.1.a), 32.1.c) i 32.2.

En el cas de valors dels comptes a què fa referència l’article 32.1.c), l’expedició 
pel dipositari central de valors és a sol·licitud de l’entitat participant que gestioni el 
compte esmentat amb la sol·licitud prèvia del client titular o beneficiari.

b) Les entitats participants del dipositari central de valors respecte dels valors 
dels comptes del registre de detall a què fa referència l’article 33.»

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

«Els valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial de valors o en 
un sistema multilateral de negociació s’han de de representar necessàriament per 
mitjà d’anotacions en compte.»

Catorze. L’últim paràgraf de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 32 queden redactats de 
la manera següent:

«En l’àmbit dels procediments de compensació i liquidació es poden establir 
especialitats aplicables a aquest tipus de comptes quan s’utilitzin per determinats 
intermediaris financers que de manera transitòria liquidin operacions per a la seva 
transmissió posterior al compte definitiu. Les especialitats esmentades han de ser 
objecte de regulació en els reglaments i la normativa interna de les entitats de 
contrapartida central, dels dipositaris centrals de valors i, si s’escau, dels mercats i 
sistemes multilaterals de negociació.»

«2. El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat ha d’establir les entitats 
que poden sol·licitar un compte individual de gestió directa pel dipositari central de 
valors en què s’han d’anotar de manera segregada els seus valors en el registre 
central i les condicions en què aquesta s’ha de dur a terme. Aquestes entitats han 
de ser administracions públiques de conformitat amb l’article 2.3 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i els organismes públics vinculats o 
dependents d’aquestes, els membres del Sistema Europeu de Bancs Centrals i 
altres entitats de dret públic i organismes internacionals.»

Quinze. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 2 de l’article 34, que 
queda redactat de la manera següent:

«2. La inscripció a nom del titular que es produeixi en els comptes dels 
registres de detall de les entitats participants o, en els comptes a què es refereixen 
les lletres a) i c) de l’article 32.1 i 32.2 en els registres a càrrec del dipositari central 
de valors, és la que produeixi els efectes que preveuen els articles 11, 12 i 13 del 
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text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, 
de 23 d’octubre.»

Setze. L’apartat 2 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

«2. El sistema de codificació permet obtenir per a cada emissió informació, 
almenys, sobre la identitat del titular que figuri al registre, el saldo de valors, les 
dates rellevants, les transaccions que donin lloc a una variació del saldo i, quan sigui 
possible identificar-lo, el preu d’aquestes, així com l’existència de qualsevol dret o 
gravamen que afecti els valors anotats, la seva data de constitució i de cancel·lació.»

Disset. L’article 38 queda redactat de la manera següent:

«El sistema de registre que preveu aquest capítol s’aplica als valors estrangers 
que estiguin registrats en un dipositari central de valors espanyol, sense que això 
determini cap canvi en el seu sistema de representació i, per consegüent, 
independentment del fet que aquests romanguin incorporats a títols o estiguin 
desmaterialitzats d’acord amb la legislació d’origen respectiva.»

Divuit. L’apartat 2 de l’article 39 queda redactat de la manera següent:

«2. La inscripció s’ha d’efectuar quan s’hagin complert els requisits següents:

a) Que el dipositari central de valors tingui a la seva disposició una còpia del 
document de l’emissió a què es refereix l’article 7 o, si s’escau, l’article 11.

b) Que les entitats participants tinguin el consentiment o l’ordre corresponent 
dels subscriptors.»

Dinou. S’adapta la referència normativa de l’apartat 3 de l’article 44:

«3. L’entitat emissora ha de comunicar, per si mateixa o a través de l’entitat 
agent, a la societat rectora dels mercats secundaris oficials o dels sistemes 
multilaterals de negociació en els quals, a la seva sol·licitud, estiguin admesos a 
negociació els seus valors, així com al dipositari central de valors encarregat del 
registre d’aquests, els detalls dels drets o les obligacions de contingut econòmic que 
els valors generin, tan aviat com s’hagi adoptat l’acord corresponent, d’acord amb 
l’article 95 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.»

Vint. Es deroga l’article 46.
Vint-i-u. S’adapten les referències normatives que contenen els apartats 1 i 2 de 

l’article 48, que queden redactats de la manera següent:

«1. La gestió del registre comptable de valors no admesos a negociació en 
mercats secundaris oficials o en sistemes multilaterals de negociació correspon a 
l’entitat que designi l’entitat emissora, que ha de ser una empresa de serveis d’inversió 
o entitat de crèdit autoritzada per exercir l’activitat que preveu l’article 141. a) del text 
refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre, o un dipositari central de valors d’acord amb el que preveu l’article 8.2 del 
text refós esmentat.

2. És requisit previ al començament de la gestió del registre comptable de 
cada emissió l’acceptació de l’entitat designada i la inscripció de la designació al 
registre que preveu l’article 238 a) del text refós de la Llei del mercat de valors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.»

Vint-i-dos. S’adapten les referències normatives que conté el segon paràgraf de 
l’apartat 1 i l’apartat 3 de l’article 49, que queden redactats de la manera següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 211  Dissabte 2 de setembre de 2017  Secc. I. Pàg. 8

«L’efectivitat de la substitució està condicionada al traspàs a l’entitat esmentada 
del registre comptable per part de l’entitat encarregada substituïda, i aquest traspàs 
s’entén produït en el moment en què la nova entitat encarregada pugui assumir 
plenament la gestió i es comuniqui aquesta circumstància a la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors per a la seva incorporació al registre que preveu l’article 238. 
a) del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre.»

«3. Les empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit encarregades de 
registres comptables no poden modificar la seva declaració d’activitats suprimint 
l’activitat que comprèn l’article 141. a) del text refós de la Llei del mercat de valors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, sense que hagin estat 
substituïdes efectivament en la gestió d’aquests d’acord amb el que preveuen els 
apartats anteriors.»

Vint-i-tres. S’adapten les referències normatives que conté la lletra b) de l’apartat 1 
de l’article 50, que queda redactat de la manera següent:

«b) La imposició de sancions que impedeixin l’exercici del servei d’inversió 
auxiliar de custòdia i administració a compte de clients dels instruments financers i, 
en particular, la revocació de l’autorització com a sanció tal com preveuen l’article 
302 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre, i l’article 97.1.b) de la Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, o la suspensió o limitació del 
tipus o volum d’activitats com a sanció amb l’abast que preveuen els articles 302.2 i 
303.2 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre.»

Vint-i-quatre. S’adapta la referència normativa que conté el primer paràgraf de 
l’apartat 3 de l’article 58, que queda redactat de la manera següent:

«3. Els nomenaments dels membres del consell d’administració i dels directors 
generals o assimilats els ha d’autoritzar prèviament la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, als efectes de comprovar el compliment del règim jurídic aplicable i, en 
particular, que les persones nomenades reuneixen els requisits d’honorabilitat i 
experiència que exigeixen els articles 152.1. f) i 182 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i 
d’independència, segons el que disposen l’article 27 del Reglament (UE) núm. 
648/2012, de 4 de juliol de 2012, i l’article 27 del Reglament (UE) núm. 909/2014, de 
23 de juliol de 2014.»

Vint-i-cinc. S’adapten les referències normatives que conté l’últim paràgraf de 
l’apartat 5 i l’apartat 6 de l’article 60, que queden redactats de la manera següent:

«En el termini d’un mes des de la recepció completa de la documentació, la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors pot establir excepcions o limitacions als 
preus màxims d’aquests serveis en els termes que preveuen els articles 100.2 i 
106.2 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre.

6. Les entitats de contrapartida central i els dipositaris centrals de valors han 
de sotmetre els seus comptes anuals a aprovació de la junta general d’accionistes, 
amb l’auditoria prèvia d’aquests en els termes que estableix l’article 241 del text 
refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre. L’informe d’auditoria s’ha de remetre a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors perquè l’examini, i aquesta pot dirigir a les entitats de contrapartida central 
i als dipositaris centrals de valors les recomanacions que consideri pertinents sense 
perjudici de les altres facultats que li corresponen d’acord amb la legislació vigent.»
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Vint-i-sis. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 62, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. De conformitat amb els articles 93.1 i 328.4 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, és 
obligatòria la compensació centralitzada per part d’una entitat de contrapartida 
central de les operacions sobre accions i drets de subscripció d’accions que es 
duguin a terme en segments de contractació multilateral dels mercats secundaris 
oficials i dels sistemes multilaterals de negociació.»

Vint-i-set. S’adapten les referències normatives que conté l’article 64, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Les entitats de contrapartida central han de subscriure un contracte amb 
cada membre que detalli les relacions jurídiques entre les parts. La condició de 
membre es perd per renúncia o per incompliment, en els termes que prevegi el 
reglament intern a què es refereix l’article 107 del text refós de la Llei del mercat de 
valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

2. El reglament intern a què es refereix l’article 107 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, determina 
els drets i les obligacions de cadascuna de les parts que ha de recollir el contracte.

3. Els membres han de disposar dels sistemes de control i mitjans tècnics 
necessaris per complir adequadament les funcions que els corresponen, en especial 
els que resulten del sistema d’informació que regula l’article 114 del text refós de la 
Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, 
i del Reglament (UE) núm. 648/2012, de 4 de juliol de 2012, i les seves normes de 
desplegament.»

Vint-i-vuit. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 65, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. A fi de garantir el compliment de les seves obligacions, els membres de les 
entitats de contrapartida central i els seus clients han de constituir les garanties que 
els exigeixi l’entitat de contrapartida central, de conformitat amb el que estableixen 
l’article 109.3 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, el Reglament (UE) núm. 648/2012, de 4 de juliol 
de 2012 i els seus respectius reglaments interns.»

Vint-i-nou. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 66, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. Sense perjudici de les facultats de supervisió, inspecció i sanció que 
corresponen a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’acord amb el títol VIII 
del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre, les entitats de contrapartida central han de vetllar per la 
correcció i l’eficiència dels processos de compensació i el control i la mitigació del 
risc de contrapartida.»

Trenta. L’apartat 3 de l’article 67 queda redactat de la manera següent:

«3. Totes les entitats participants han de tenir dipositats els valors dels quals 
siguin titulars en els seus comptes propis de valors o en comptes individuals a nom 
seu en una altra o altres entitats participants, en el registre central.»

Trenta-u. S’adapten les referències normatives que contenen els apartats 2 i 3 de 
l’article 68, que queden redactats de la manera següent:

«2. Els reglaments interns dels dipositaris centrals de valors a què es refereix 
l’article 101 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret 
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legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, determinen els drets i les obligacions de 
cadascuna de les parts que recull el contracte.

3. Les entitats participants han de disposar dels sistemes de control i mitjans 
tècnics necessaris per complir adequadament les funcions que els corresponen, en 
especial els que resulten del sistema d’informació que regula l’article 114 del text 
refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre, i del Reglament (UE) núm. 909/2014, de 23 de juliol de 2014, i les seves 
normes de desplegament.»

Trenta-dos. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 2 de l’article 69, que 
queda redactat de la manera següent:

«2. Sense perjudici del que estableix l’article 102 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, els 
dipositaris centrals de valors han de vetllar perquè els valors anotats en el registre 
central i en els comptes del registre de detall a càrrec de l’entitat que perdi la 
condició d’entitat participant es traspassin a una altra entitat participant.»

Trenta-tres. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 70, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. Les entitats participants estan obligades a complir el reglament intern i 
totes les circulars que adoptin els dipositaris centrals de valors en el marc de les 
funcions de liquidació i registre que li atribueixen el Reial decret legislatiu 4/2015, de 
23 d’octubre, aquest Reial decret i el mateix reglament.»

Trenta-quatre. S’adapten les referències normatives que contenen els apartats 1 i 2 
de l’article 73, que queden redactats de la manera següent:

«1. Sense perjudici de les facultats de supervisió, inspecció i sanció que 
corresponen a la Comissió Nacional del Mercat de Valors de conformitat amb el títol 
VIII del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
4/2015, de 23 d’octubre, els dipositaris centrals de valors han de vetllar per la gestió 
adequada dels registres comptables i la correcció i l’eficiència dels processos de 
liquidació i per a això han d’exercir funcions de seguiment i control sobre l’activitat 
de registre i liquidació de les entitats participants en els seus sistemes.

2. Els dipositaris centrals de valors, en l’exercici de les seves funcions de 
seguiment i control, almenys, han de:

a) Comprovar la gestió correcta del registre, en els seus dos esglaons, per 
salvaguardar la correspondència exacta entre el nombre total de valors 
corresponents a una mateixa emissió i l’acreditat en els comptes corresponents, tant 
en el registre central com en els registres de detall. Per a això, els dipositaris centrals 
de valors han d’adoptar, almenys, les mesures següents:

1r Arquejos periòdics, amb l’objecte de verificar que el saldo global dels 
comptes generals de tercers de les entitats participants en el registre central del 
dipositari central de valors coincideix amb la suma dels saldos en els comptes oberts 
pels seus clients en els registres de detall. El manual de seguiment i control al què 
es refereix l’apartat 3 ha de fixar la periodicitat amb què s’han d’efectuar aquests 
arquejos.

2n Arquejos complementaris, amb l’objecte de verificar que els saldos dels 
comptes dels clients al final d’un dia determinat entre dues dates coincideix amb tots 
els moviments comunicats al sistema d’informació que preveu l’article 114 del text 
refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre.
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b) Controlar i promoure l’eficiència i la correcció dels processos de liquidació, 
vigilant la liquidació efectiva de totes les operacions, especialment de les que, com 
a conseqüència de la compensació, es liquiden mitjançant apunts practicats en els 
comptes dels registres de detall que mantenen les entitats participants. Els 
dipositaris centrals han de fer un seguiment dels retards en la liquidació en què 
incorrin les entitats participants, i han d’informar trimestralment el consell 
d’administració de les incidències que s’hagin produït en relació amb això, amb 
indicació de les entitats involucrades i dels valors a què es refereixin aquestes 
demores.

c) Mantenir un marc eficient de la gestió de riscos derivats de la gestió dels 
sistemes de liquidació.

d) Elaborar pautes o ràtios específiques que tinguin en consideració, entre 
altres aspectes, els nivells mínims de servei, les expectatives de gestió de riscos i 
les prioritats de negoci. Als efectes de la seva revisió periòdica, els dipositaris 
centrals de valors han d’establir els processos i paràmetres d’avaluació i han de fixar 
una freqüència concreta de revisió.

e) Adoptar mesures concretes d’identificació, control, gestió i reducció dels 
riscos operatius als quals estiguin exposats. Els dipositaris centrals de valors han de 
facilitar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i al Banc d’Espanya informació 
sobre qualsevol risc d’aquest tipus que es detecti, de conformitat amb el que disposa 
l’article 45.6 del Reglament (UE) núm. 909/2014, de 23 de juliol de 2014.»

Trenta-cinc. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 3 de l’article 75, que 
queda redactat de la manera següent:

«3. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici del dret de les 
entitats emissores a designar l’entitat encarregada del registre comptable d’acord 
amb l’article 49 del Reglament (UE) núm. 909/2014, de 23 de juliol de 2014, així 
com del dret a designar el sistema de liquidació d’operacions que es reconeix als 
membres dels mercats d’acord amb a l’article 112 del text refós de la Llei del mercat 
de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.»

Trenta-sis. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 3 de l’article 76, que 
queda redactat de la manera següent:

«3. Els convenis que subscriguin les entitats de contrapartida central 
requereixen, d’acord amb l’article 104.5 del text refós de la Llei del mercat de valors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, d’aprovació per la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb l’informe previ del Banc d’Espanya.»

Trenta-set. L’apartat 2 de l’article 83 queda redactat de la manera següent:

«2. Així mateix, els dipositaris centrals de valors han d’establir mecanismes, 
incloent-hi penalitzacions pecuniàries, que constitueixin un factor dissuasiu per a les 
entitats participants que provoquin errors en la liquidació.»

Trenta-vuit. S’adapta la referència normativa que conté l’apartat 1 de l’article 84, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. D’acord amb el que preveu l’article 95.3 del text refós de la Llei del mercat 
de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, els dipositaris 
centrals de valors han d’efectuar els ajustos oportuns en relació amb la liquidació 
d’operacions sobre valors que tinguin assignat algun dret o obligació quan, per 
retards o errors eventuals en la liquidació de les operacions, els valors no s’hagin 
assignat als perceptors amb dret a aquells.»
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Trenta-nou. L’article 85 queda redactat de la manera següent:

«1. El sistema d’informació, transmissió i emmagatzematge de dades que 
preveu l’article 114 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, aplicable als valors admesos a negociació 
en un mercat secundari oficial o en un sistema multilateral de negociació, ha de ser 
gestionat pel dipositari central de valors designat d’acord amb l’article 8.3 del text 
refós esmentat per a la gestió del registre comptable.

2. Les dades que s’hagin de remetre al sistema d’informació, transmissió i 
emmagatzematge comprenen totes les que siguin necessàries per complir 
adequadament els objectius que preveu l’article 114.3 del text refós de la Llei del 
mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

3. Les regles de funcionament del sistema d’informació, transmissió i 
emmagatzematge a què es refereix l’article 115.2 del text refós de la Llei del mercat 
de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, s’han de 
recollir en el reglament intern del dipositari central de valors que gestioni el sistema 
d’informació, transmissió i emmagatzematge, i han de detallar les dades que s’hagin 
de remetre al sistema al·ludit. En particular, el reglament ha d’establir els 
procediments oportuns per resoldre les incidències que puguin tenir lloc i, en 
concret, la manca de comunicació de les dades completes a les quals es refereix 
l’apartat 2.

Els requisits i processos tècnics, administratius i operatius aplicables al 
processament d’aquestes dades s’han de detallar en la normativa interna del 
dipositari central de valors esmentat.

4. El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, o mitjançant la seva 
habilitació expressa, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pot portar a terme 
el que preveu aquest capítol.»

Quaranta. Es deroga la disposició addicional segona.
Quaranta-u. S’afegeix una nova disposició addicional al Reial decret 878/2015, de 2 

d’octubre, amb el contingut literal següent:

«Disposició addicional sisena. Contingut dels certificats de legitimació expedits a 
favor de la Caixa General de Dipòsits per acreditar la titularitat dels valors, la 
seva immobilització i inscripció de la garantia en el registre comptable en què 
figurin anotats.

1. Els certificats de legitimació, expedits a favor de la Caixa General de 
Dipòsits quan es refereixen a la immobilització i inscripció de valors aportats com a 
garanties que s’hagin de constituir a la Caixa esmentada, regulats a l’article 10 del 
Reglament de la Caixa General de Dipòsits aprovat pel Reial decret 161/1997, de 7 
de febrer, a més dels aspectes que preveu l’article 19 del Reial decret 878/2015, de 
2 d’octubre, han de recollir:

a) Confirmació que els valors afectes a la garantia estan lliures de qualsevol 
càrrega o gravamen en el moment de constitució de garantia, així com indicació 
expressa que aquests no poden quedar gravats per cap altre acte o negoci jurídic 
que perjudiqui la garantia durant la vigència d’aquesta.

b) L’obligació del garantit de substituir la garantia per una altra de les que recull 
l’article 3 del Reglament de la Caixa General de Dipòsits aprovat pel Reial decret 
161/1997, de 7 de febrer, amb caràcter previ a l’amortització dels valors sempre que 
la garantia estigui vigent.

c) L’obligació de l’entitat que expedeix el certificat de legitimació de no 
reemborsar el saldo resultant de l’alienació dels valors immobilitzats i inscrits al 
garantit, mentre la garantia hagi d’estar vigent i la Caixa General de Dipòsits no li ho 
indiqui.
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d) L’obligació de l’entitat que expedeix el certificat de legitimació d’ingressar en 
el Tresor Públic, a requeriment de la Caixa General de Dipòsits, el saldo resultant de 
l’alienació dels valors immobilitzats i inscrits, i de tornar, si s’escau, al garantit l’excés 
sobre l’import de la garantia.

2. El termini de vigència dels certificats que regula l’article 10 del Reial decret 
161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de 
Dipòsits, no pot ser inferior a la data d’amortització dels valors immobilitzats.

3. Als efectes de l’article 11 del Reglament de la Caixa General de Dipòsits 
aprovat pel Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, i en el cas de valors de deute de 
l’Estat, s’ha de presentar el certificat de legitimació a què es refereix aquesta 
disposició addicional.

4. La Secretaria General del Tresor i Política Financera pot establir mitjançant 
una resolució el model de certificat de legitimació.»

Quaranta-dos. La disposició derogatòria del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que disposa aquest Reial decret i, en particular:

a) L’article 8.2 del Reial decret 505/1987, de 3 d’abril, pel qual es disposa la 
creació d’un sistema d’anotacions en compte per al deute de l’Estat.

b) El Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació de valors per 
mitjà d’anotacions en compte i compensació i liquidació d’operacions borsàries.

c) El Decret 1506/1967, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de les 
borses de comerç.

d) L’article primer de l’Ordre de 31 de juliol de 1991 sobre cessió de valors en 
préstec per les institucions d’inversió col·lectiva i règim de recursos propis, 
d’informació i comptable de les societats gestores d’institucions d’inversió 
col·lectiva.»

Quaranta-tres. S’actualitzen les referències de l’apartat u de la disposició final segona 
del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1362/2007, de 19 d’octubre, 
pel qual es desplega la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en 
relació amb els requisits de transparència relatius a la informació sobre els 
emissors els valors dels quals estiguin admesos a negociació en un mercat 
secundari oficial o en un altre mercat regulat de la Unió Europea.

El Reial decret 1362/2007, de 19 d’octubre, queda modificat en els termes 
següents:

U. Es modifica l’apartat 2 i s’introdueix un nou apartat 3 a l’article 1, amb el 
contingut literal següent, i es reenumeren els apartats 3 i 4 com a apartats 4 i 5:

2. La informació regulada inclou:

a) La informació periòdica que regulen els articles 118 a 123 del text refós de 
la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre.

b) La relativa a les participacions significatives i a les operacions dels emissors 
sobre les seves pròpies accions en els termes dels articles 125 i 126 del text refós 
de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre.
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c) La relativa al nombre total de drets de vot i de capital al final de cada mes 
natural durant el qual s’hagi produït un increment o disminució, com a resultat dels 
canvis del nombre total de drets de vot a què es refereix el segon paràgraf de 
l’apartat 1 de l’article 125 del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

d) La informació rellevant a què es refereix l’article 228 del text refós de la Llei 
del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

e) L’informe sobre pagaments efectuats a les administracions públiques a què 
es refereix la disposició addicional desena de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, 
d’auditoria de comptes.

3. Als efectes d’aquest Reial decret té la consideració d’emissor qualsevol 
persona física o jurídica regida pel dret públic o privat, inclòs un Estat, els valors de 
la qual siguin admesos a negociació en un mercat secundari oficial o mercat regulat 
de la Unió Europea.

En el cas de certificats admesos a negociació en un mercat secundari oficial o 
en un altre mercat regulat domiciliat a la Unió Europea que representin accions o 
bons, té la consideració d’emissor el que emeti els valors representats per aquests 
certificats, independentment del fet que aquests s’admetin o no a negociació en 
algun dels mercats esmentats anteriorment.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén que les referències a persones 
jurídiques inclouen les associacions empresarials registrades que no tinguin 
personalitat jurídica i els fideïcomisos.»

Quaranta-quatre. La disposició final cinquena del Reial decret 878/2015, de 2 
d’octubre, queda redactada de la manera següent:

«Disposició final cinquena. Facultat de desplegament.

El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat o, amb la seva habilitació, la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors pot dictar les disposicions necessàries per 
executar i desplegar el que preveu aquest Reial decret.»

Quaranta-cinc. S’actualitzen les referències que conté la disposició final sisena, que 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició final sisena. Aplicació d’altres normes.

1. De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria sisena de la Llei 
11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de 
serveis d’inversió, l’apartat 3 de l’article 125 del text refós de la Llei del mercat de 
valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, segons la redacció 
efectuada per l’apartat sis, lletra B) de la disposició final primera de la Llei 11/2015, 
és aplicable a partir de la data que estableix l’apartat 4 de la disposició final setena 
d’aquest Reial decret.

2. De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria setena de la Llei 
11/2015, de 18 de juny:

a) Les modificacions introduïdes pels apartats quatre a vuit, dotze, tretze, 
quinze, vint-i-u, vint-i-dos i vint-i-nou de la lletra A) de la disposició final primera són 
aplicables a partir de la data que estableix l’apartat 1 de la disposició final setena 
d’aquest Reial decret. No obstant això, les modificacions de l’apartat dotze no són 
aplicables als valors de renda fixa admesos a negociació en mercats secundaris 
oficials.

b) La nova redacció dels articles 97 a 102 del text refós de la Llei del mercat 
de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, que fa l’apartat 
deu de la disposició final esmentada és aplicable l’endemà de la publicació d’aquest 
Reial decret al “Butlletí Oficial de l’Estat”, sense perjudici que d’acord amb l’apartat 
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2 de la disposició transitòria setena de la Llei 11/2015, de 18 de juny, la disposició 
addicional dissetena de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, i l’article 69.4 del Reglament 
(UE) núm. 909/2014, de 23 de juliol de 2014, la Societat de Gestió dels Sistemes de 
Registre, Compensació i Liquidació de Valors segueixi estant autoritzada com a 
dipositari central de valors d’acord amb la normativa nacional fins que no rebi 
l’autorització en virtut de l’esmentat Reglament (UE) núm. 909/2014, de 23 de juliol 
de 2014.»

Disposició addicional única. Autorització de constitució de dipòsits a la Caixa General 
de Dipòsits, per fer front als pagaments per preus públics que estableix l’Ordre 
ITC/3066/2011, de 10 de novembre, per la qual s’estableixen els preus públics per 
prestació de serveis i realització d’activitats de la Direcció General de Comerç i 
Inversions.

De conformitat amb el que disposa l’article 31.c) del Reglament de la Caixa General de 
Dipòsits aprovat pel Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, s’autoritza la constitució de 
dipòsits per part d’operadors econòmics a disposició de la Direcció General de Política 
Comercial i Competitivitat, del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, amb la 
finalitat de fer front als pagaments per preus públics que estableix l’Ordre ITC/3066/2011, 
de 10 de novembre, per la qual s’estableixen els preus públics per prestació de serveis i 
realització d’activitats de la Direcció General de Comerç i Inversions.

Disposició transitòria única. Vigència dels certificats expedits referits a valors de renda 
fixa.

«1. Els certificats de legitimació a què es refereix la secció 4a del capítol I del 
títol I del Reial decret 878/2015, de 2 d’octubre, referits a valors de renda fixa i 
emesos amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret mantenen 
la seva vigència segons la normativa que els sigui aplicable, i s’entén per no posada 
la informació sobre els certificats d’immobilització o notificacions d’immobilització a 
què puguin fer referència.

2. Quan l’entitat encarregada del registre comptable sigui un dipositari central 
de valors i els valors a què es refereix el certificat esmentat passin a ser anotats en 
un altre tipus de compte dels que regula l’article 32 del Reial decret 878/2015, de 2 
d’octubre, de la mateixa entitat participant, l’entitat que va expedir el certificat l’ha de 
sol·licitar i dur a terme les actuacions necessàries per a l’expedició d’un de nou que 
acrediti el saldo anotat en el nou compte.

3. Quan l’entitat que va emetre el certificat deixi de ser entitat participant a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la nova entitat participant encarregada de 
registre dels valors corresponents ha de dur a terme les actuacions necessàries per 
sol·licitar, amb la col·laboració de la primera entitat, l’expedició dels certificats que 
acreditin el saldo de valors bloquejat.

4. Els certificats d’immobilització que en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret estiguin dipositats a la Caixa General de Dipòsits constituint 
garanties en valors de renda fixa segueixen sent vàlids fins a la seva substitució pels 
certificats de legitimació per a la immobilització i inscripció de la garantia regulats en 
la disposició addicional sisena d’aquest Reial decret, que han d’expedir les entitats 
participants.

Les entitats participants tenen fins al 30 d’octubre de 2017 per portar a terme la 
substitució a què es refereix el paràgraf anterior.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regles 6a, 11a i 
13a de la Constitució espanyola, que atribueixen a l’Estat la competència sobre legislació 
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mercantil i processal, bases de l’ordenació de crèdit, banca i assegurança, i bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el 18 de setembre de 2017.

Madrid, 1 de setembre de 2017.

FELIPE R.

El ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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