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9800 REIAL DECRET LLEI 5/1994, de 29 d’abril, pel 
qual es regula l’obligació de comunicació de 
determinades dades a requeriment de les 
comissions parlamentàries d’investigació. 
(«BOE» 103, de 30-4-1994.)

L’objectiu d’aquest Reial decret llei el constitueix el fet 
que les dades o documents que estiguin en poder de l’Ad-
ministració tributària per al compliment dels fins que 
aquesta ha de complir d’acord amb l’ordenament, puguin 
ser traslladats a l’àmbit parlamentari quan una comissió 
d’investigació ho requereixi respecte a persones que exer-
ceixin o hagin exercit, per elecció o nomenament, càrrecs 
públics en totes les administracions públiques, sempre 
que l’objecte de la investigació tingui relació amb la seva 
funció. Per a això, es proclama amb caràcter exprés el 
deure de l’Administració tributària de comunicar a les 
comissions parlamentàries d’investigació les dades o 
documents oportuns quan els siguin expressament reque-
rits en relació amb persones o entitats concretes, tant si 
les dades o declaracions procedeixen dels mateixos sub-
jectes passius, com si han estat obtingudes a través d’in-
formacions de tercers.

D’altra banda, també és necessari incrementar el grau 
de col·laboració de les entitats financeres amb les comis-
sions d’investigació, de manera que aquestes també 
puguin accedir a les dades que les entitats financeres, tant 
del sector bancari o assegurador, com borsari, puguin 
tenir i siguin necessàries per al compliment de les funci-
ons de les comissions d’investigació,  en els mateixos 
supòsits personals que els establerts per a l’Agència Tribu-
tària.

Finalment, aquest Reial decret llei ha de donar compli-
ment urgent i inajornable a un mandat parlamentari deri-
vat d’una proposició no de llei aprovada pel ple del Con-
grés dels Diputats el 26 dels corrents, i així procura 
d’atendre la situació social existent i afavorir de manera 
immediata el funcionament més adequat de les instituci-
ons i, en particular, de les de caràcter parlamentari com 
les comissions d’investigació.

En virtut d’això, de conformitat amb el que disposa 
l’article 86 de la Constitució, a proposta dels ministres de 
Justícia i d’Economia i Hisenda, i amb la deliberació prè-

via del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 d’abril 
de 1994,

D I S P O S O :

Article únic.

L’Administració tributària i les entitats de crèdit, enti-
tats asseguradores, societats o agències de valors, socie-
tats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, establi-
ments financers de crèdit i, en general, qualssevol entitats 
financeres, han de proporcionar totes les dades, informes, 
antecedents o documents els requereixin les comissions 
parlamentàries d’investigació a què es refereix l’article 76 
de la Constitució sempre que es donin les condicions 
següents:

a) Que es refereixin a persones que exerceixin o 
hagin exercit, per elecció o nomenament, la seva activitat 
com a alts càrrecs o equivalents en totes les administraci-
ons públiques, els seus organismes autònoms, entitats de 
dret públic i presidents i directors executius o equivalents 
dels organismes i empreses que en depenen i de les soci-
etats mercantils en les quals sigui majoritària la participa-
ció directa o indirecta de les administracions públiques o 
de les altres entitats de dret públic o hi estiguin vincula-
des pel fet de constituir amb aquestes una unitat de deci-
sió.

b) Que l’objecte de la investigació tingui relació amb 
l’exercici d’aquells càrrecs.

c) Que les comissions esmentades entenguin que 
sense aquestes dades, informes, antecedents o docu-
ments no seria possible complir la funció per a la qual van 
ser creades.

Disposició final única.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 d’abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


