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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9212 Reial decret 657/2013, de 30 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic de la 

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

La Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, articula la reorganització dels organismes supervisors independents fins 
ara encarregats de garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, la 
transparència i l’existència de competència efectiva en els diferents mercats i sectors 
productius en benefici últim dels consumidors i els usuaris.

Així, estableix la integració dels organismes existents en un únic organisme, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que es crea com un organisme públic 
dels que preveu l’apartat 1 de la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, amb la finalitat 
de donar una resposta adequada a les funcions de supervisió reguladora sectorial i de 
defensa de la competència fins ara encomanades als set organismes preexistents.

D’aquesta manera, com ja es definia a la Llei, es conforma com una entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada, adscrita al 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, a la qual es reconeix una especial autonomia 
orgànica i funcional en l’exercici de la seva activitat i per al compliment dels seus fins, així 
com plena professionalitat i independència de les administracions públiques i submissió a 
aquesta Llei i a la resta de l’ordenament jurídic.

En aquesta línia, la Llei 3/2013, de 4 de juny, alhora que estableix les bases legals del 
règim de funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, estableix 
que aquestes s’han de desplegar, en relació amb l’estructura i les funcions de la Comissió, 
mitjançant reial decret, manament que es compleix amb l’aprovació del present Estatut 
orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, mentre que es deixa el 
funcionament intern de la Comissió al Reglament de funcionament intern adoptat pel 
mateix Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Segons el que s’ha exposat, l’Estatut orgànic es vertebra sobre els objectius i els 
principis en els quals s’emmarca la Llei 3/2013, de 4 de juny. Com es desprèn de 
l’exposició de motius d’aquesta Llei, la reforma dels organismes reguladors troba el seu 
fonament en una multiplicitat de factors. D’una banda, en l’objectiu d’assolir una supervisió 
més eficaç, amb un prisma més coherent i integrat, amb autoritats de supervisió ex ante i 
ex post menys estanques, que permet combinar el coneixement i els instruments per 
millorar la supervisió. D’altra banda, es pretén evitar un marc institucional massa complex. 
En aquest sentit, es cerca una simplificació orgànica que redundi en l’eliminació de 
possibles duplicitats i, amb això, de ruptures en la seguretat jurídica i institucional.

A aquests aspectes, cal afegir-ne d’altres de caràcter més conjuntural que 
augmentaven la necessitat d’una revisió del marc institucional existent. D’una banda, 
l’escassetat de recursos i l’impuls de l’austeritat en l’Administració pública, que ha derivat 
en la revisió d’estructures amb la finalitat d’aprofitar les economies d’escala; de l’altra, 
l’existència de precedents en l’àmbit internacional, que mostren com s’ha iniciat una 
tendència en els països del nostre entorn de la simplificació d’estructures per tal 
d’aconseguir l’efectivitat dels principis d’eficàcia i eficiència amb l’objectiu últim de millorar 
la qualitat de la supervisió i la seguretat jurídica, cosa que ha de redundar en un 
funcionament més eficient dels mercats.

En aquesta línia, en el desenvolupament dels aspectes relatius a l’organització de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, s’ha buscat, en primer lloc, preservar i 
reforçar la independència en la presa de decisions, fonamental en la manera d’actuar de 
l’organisme, i la seva correspondència en l’autonomia i la suficiència en la gestió dels 
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recursos, tot això amb l’atenció deguda al principi d’economia, que deriva de la recerca de 
l’austeritat en l’ús dels mitjans adscrits a l’organisme i que assegura en tot cas els 
recursos necessaris per a l’exercici adequat de les seves funcions. Així, es desprèn del 
nou sistema de nomenament dels membres del Consell de la Comissió, amb més 
involucració del Parlament, del sistema de nomenament dels directors d’Instrucció i de la 
resta del personal directiu i del règim pressupostari basat en la suficiència de recursos.

Quant al funcionament, s’ha buscat que juntament amb el principi d’eficàcia, que ja 
caracteritzava la manera d’actuar dels organismes preexistents, hi tinguin cabuda els 
principis d’eficiència, racionalització, agilitat, objectivitat i transparència. Aquests principis 
són els inspiradors del sistema de funcionament del Ple i les sales del Consell i del 
sistema d’atribució d’assumptes que reserva al Ple els més complexos on cal unificar 
criteris per oferir una solució equilibrada i integral dels problemes dels mercats en benefici 
del consumidor. Aquests principis també són inspiradors de les disposicions sobre 
transparència i del règim pressupostari i de personal.

Cal tenir en compte que el funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència s’ha d’ajustar a la normativa aplicable de la Unió Europea, en especial 
sobre els sectors de telecomunicacions i energia, que cerca el desenvolupament de la 
integració del Mercat Únic de la Unió Europea. La Comissió també ha de contribuir a 
l’assoliment d’aquests objectius per mitjà del manteniment d’una col·laboració regular i 
periòdica amb altres autoritats de supervisió de la Unió Europea i amb les mateixes 
agències de cooperació dels reguladors europeus en matèria d’energia i de comunicacions 
electròniques.

Aquest Reial decret consta d’un article únic que aprova l’Estatut orgànic de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència; cinc disposicions addicionals, sobre 
diversos aspectes, entre altres la referència a les seus i a la possibilitat que la Comissió 
pugui proposar, sobre la base d’un informe de funcionament, canvis en l’estructura que 
permetin millorar en eficàcia; set disposicions transitòries, sobre la subsistència d’òrgans i 
unitats, vigència transitòria de la normativa reglamentària, continuïtat de la tramitació dels 
procediments substantius, delegació de competències i règim de contractació, i altres de 
transitòries per a l’exercici de determinades funcions per part de la Comissió; una 
disposició derogatòria i tres disposicions finals, relatives a la implantació de la comptabilitat 
analítica, el domini a Internet i a l’entrada en vigor del Reial decret, i s’insereix a 
continuació el text de l’Estatut orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

L’Estatut orgànic s’estructura en cinc capítols. El primer inclou les disposicions 
generals sobre la naturalesa, el règim jurídic, la independència i l’autonomia de gestió, 
l’objecte i la coordinació i la cooperació institucional. En particular, preveu que, de 
conformitat amb la normativa comunitària o nacional, la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència té la consideració d’autoritat nacional de competència, autoritat nacional 
de reglamentació i autoritat reguladora nacional.

El capítol segon defineix l’estructura orgànica de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència i especifica les funcions dels diferents òrgans. En particular, detalla la 
composició i el funcionament del Consell. Així mateix, especifica les funcions del Ple i de 
les sales. També preveu els criteris que incideixen sobre la composició de cadascuna de 
les sales i el seu règim de publicitat, així com els supòsits en els quals cadascuna 
d’aquestes ha de sol·licitar l’informe preceptiu de l’altra.

Finalment, determina més detalladament les funcions i l’estructura, fins a nivell de 
subdirecció de les quatre direccions d’instrucció.

El capítol tercer es refereix al personal al servei de la Comissió, en què distingeix 
entre personal funcionari i laboral i determina els càrrecs que tenen la consideració de 
personal directiu.

El capítol quart desplega les previsions que conté la Llei 3/2013 sobre contractació, 
patrimoni, pressupost i control. Finalment, el capítol cinquè regula la funció arbitral.

L’aprovació d’aquest Estatut orgànic, que es fa dins els dos mesos següents l’entrada 
en vigor, el 6 de juny de 2013, de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió 
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Nacional dels Mercats i la Competència, és requisit necessari perquè, segons el que 
preveu la disposició addicional primera, la Comissió pugui iniciar el seu funcionament en 
el termini màxim de quatre mesos que fixa la disposició addicional primera de la Llei.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Economia i Competitivitat, de la ministra de 
Foment i del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, i a proposta del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 d’agost de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

De conformitat amb el que estableix l’article 26.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de 
creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, s’aprova l’Estatut orgànic 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el text del qual s’insereix a 
continuació.

Disposició addicional primera. Retribucions.

El president, el vicepresident, els consellers i el personal directiu de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència es regeixen, en matèria retributiva, pel que 
disposa el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels 
màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

La determinació de les retribucions del president, el vicepresident i els consellers, l’ha 
de fer el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en la seva condició d’alts càrrecs, 
de conformitat amb el que estableix l’article 6 d’aquest Estatut.

Les retribucions del personal directiu que té la consideració de funcionari de carrera 
en servei actiu són les que li corresponen segons la legislació aplicable.

Disposició addicional segona. Comunicació a través de mitjans electrònics.

A l’efecte del que disposen els articles 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, i 32 del Reial decret 1671/2009, de 6 de 
novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, el president de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot determinar, mitjançant resolució, 
el caràcter obligatori de la comunicació a través de mitjans electrònics amb la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

Disposició addicional tercera. Seu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té la seu principal a Madrid.
2. D’acord amb la disposició addicional divuitena de la Llei 3/2013, de 4 de juny, la 

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té una altra seu a Barcelona on se situa 
la Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual, així com les unitats o persones 
que hi són adscrites que es considerin necessàries per a l’aprofitament dels recursos i les 
infraestructures actuals.

3. Per determinar la ubicació concreta de les subdireccions i les unitats inferiors que 
exerceixin les competències assumides per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, cal tenir en compte el màxim aprofitament dels recursos i l’experiència del 
personal traslladat a la Comissió que les exercia fins al moment, i afavorir-ne la continuïtat.

Disposició addicional quarta. Cost en relació amb la prestació de serveis i realització 
d’activitats en el sector energètic.

1. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha de fer pública abans del 30 de juny 
de cada any una memòria que contingui:
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a) Les despeses en què ha incorregut la Comissió en l’exercici anterior en l’exercici 
de les seves funcions com a autoritat reguladora nacional en els sectors d’electricitat i gas 
natural.

b) Les despeses en què ha incorregut el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en 
l’exercici anterior per la prestació de serveis i la realització d’activitats en els sectors de 
l’electricitat i el gas natural.

Les dades contingudes en la memòria per a tots dos organismes serveixen de base 
per fixar les taxes aplicables a la prestació de serveis i realització d’activitats en relació 
amb el sector energètic a què fa referència l’annex I.4 de Llei 3/2013, de 4 de juny.

Així mateix, serveixen de base per fixar l’assignació anual de la Comissió Nacional 
dels Mercats i de la Competència per a l’exercici de les seves funcions en l’àmbit del 
sector energètic i, amb això, determinar quin percentatge del que s’ha recaptat per les 
taxes previstes en els apartats segon i tercer de l’annex I.4 es destina al seu finançament. 
En tot cas, l’assignació anual ha de garantir la suficiència financera de la Comissió per a 
la prestació de serveis i la realització de les seves funcions.

2. A aquest efecte, i sense perjudici del que estableixen els articles 44 i 45, la 
Comissió ha de remetre al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme abans de l’1 d’abril de 
cada any, una memòria, que és la base per fixar el pressupost de la Comissió corresponent 
a l’exercici de les funcions de supervisió en l’àmbit de l’energia, en la qual s’han d’incloure 
el detall dels costos directes i indirectes, així com els costos propis i els corresponents a 
contractacions externes en què hagi incorregut en l’exercici anterior com a autoritat 
reguladora nacional en l’exercici de les seves funcions en matèria energètica.

Disposició addicional cinquena. Estructura de la Comissió.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot elevar informe al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, per a la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, sobre les modificacions de la seva estructura orgànica que consideri 
necessàries per a un exercici eficaç de les funcions que té encomanades.

Disposició transitòria primera. Subsistència d’òrgans i unitats.

1. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei 
3/2013, de 4 de juny, fins a la posada en funcionament de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, es mantenen en l’exercici de les seves funcions tant els òrgans 
que s’extingeixen com els seus titulars, inclosos aquells que ho siguin dels diferents 
òrgans de direcció d’aquests.

2. Les unitats i els llocs de treball amb nivell orgànic de subdirecció general o similar 
i les de nivell inferior existents en els òrgans que se suprimeixin, subsisteixen i han de ser 
retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris fins que s’aprovi una relació de 
llocs de treball adaptada a aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Vigència de la normativa reglamentària.

Sense perjudici del que estableix la disposició derogatòria única, manté la seva 
vigència fins a l’efectiva posada en funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència la normativa de rang reglamentari necessària perquè els organismes 
supervisors que s’extingeixen continuïn exercint les seves funcions de conformitat amb el 
que preveu la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Disposició transitòria tercera. Règim transitori dels procediments en tramitació.

Els procediments relacionats amb les funcions de defensa de la competència i de 
supervisió dels sectors regulats iniciats amb anterioritat a la constitució de la Comissió, 
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els continuen tramitant els òrgans prèviament existents fins a l’efectiva posada en 
funcionament de la Comissió.

Disposició transitòria quarta. Delegació de competències.

Les delegacions de competències efectuades amb anterioritat a la posada en 
funcionament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència mantenen la 
vigència mentre no siguin revocades de manera expressa. Les realitzades a favor dels 
òrgans que se suprimeixin, s’entenen referides als òrgans que n’hagin assumit la 
competència.

Disposició transitòria cinquena. Règim de contractació.

Els expedients de contractació iniciats amb anterioritat a la constitució de la Comissió 
Nacional dels Mercats i de la Competència, els segueixen tramitant els òrgans de 
contractació existents fins a l’efectiva posada en funcionament de la Comissió, i són vàlids 
i eficaços els actes realitzats fins aquest moment.

Disposició transitòria sisena. Exercici transitori de funcions per la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot exercir les funcions que 
atribueix la Llei 3/2013 als departaments ministerials fins al moment en què disposin dels 
mitjans necessaris per exercir aquestes competències de manera efectiva.

2. A aquest efecte, s’han d’establir els mecanismes de coordinació necessaris entre 
el personal, la Comissió i els ministeris afectats amb la finalitat de dur a terme el traspàs 
dels mitjans personals i materials de manera efectiva i sense detriment de l’exercici de les 
funcions a traspassar que s’estiguin duent a terme. El traspàs es pot fer de manera 
esglaonada per a les diferents funcions esmentades a l’apartat anterior.

3. Per ordre del ministre de la Presidència, a proposta del departament ministerial 
que n’assumeixi les funcions i dels ministeris d’Economia i Competitivitat, i d’Hisenda i 
Administracions Públiques, s’ha de determinar la data a partir de la qual aquest 
departament ministerial comença a exercir de manera efectiva les competències 
esmentades.

4. Fins aquesta data i amb la dependència de la direcció competent per raó de la 
matèria, els òrgans, les unitats i els llocs de treball amb nivell orgànic de subdirecció 
general o similar, i les de nivell inferior que exerceixin les funcions en qüestió, han de 
continuar exercint-les.

Disposició transitòria setena. Òrgans d’assessorament en matèria d’energia.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria desena de la Llei 3/2013, de 4 
de juny, el Consell Consultiu d’Electricitat i el Consell Consultiu d’Hidrocarburs segueixen 
exercint les seves funcions fins a la constitució del Consell Consultiu d’Energia, i manté la 
vigència fins aquest moment el que disposa la secció 3a del capítol III del Reial decret 
1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió Nacional 
d’Energia.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que estableixen aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 331/2008, de 29 de 
febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de la Comissió Nacional de la Competència, el Reial 
decret 1994/1996, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions, el Reial decret 1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Comissió Nacional d’Energia, el Reial decret 1920/2009, d’11 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament general de la Llei 23/2007, 
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de 8 d’octubre, de creació de la Comissió Nacional del Sector Postal, el capítol IV del títol 
II del Reglament de defensa de la competència, aprovat pel Reial decret 261/2008, de 22 
de febrer, i el títol VI del Reglament del sector ferroviari, aprovat pel Reial decret 
2387/2004, de 30 de desembre.

Disposició final primera. Implantació de comptabilitat analítica.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en col·laboració amb la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, ha d’implantar un sistema de 
comptabilitat analítica que permeti conèixer el cost de les activitats que duen a terme els 
diferents òrgans.

Disposició final segona. Domini a Internet.

El nou organisme té com a imatge institucional identificable les sigles CNMC, aspecte 
que es considera d’excepcional interès general, que han de correspondre amb els mitjans 
telemàtics de comunicació i, en particular, el web, el qual s’ha d’identificar amb el nom de 
segon nivell per garantir-ne l’accessibilitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 d’agost de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ESTATUT ORGÀNIC DE LA COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA 
COMPETÈNCIA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i règim jurídic.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, creada per l’article 1 de la 
Llei 3/2013, de 4 de juny, és un organisme públic dels que preveu l’apartat 1 de la 
disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
pública i privada, adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat per mitjà de la Secretaria 
d’Estat d’Economia i de Suport a l’Empresa, sense perjudici de la seva relació amb els 
ministeris competents per raó de la matèria en l’exercici de les funcions a què es 
refereixen els articles 5 a 12 de la Llei 3/2013 de 4 de juny, de creació de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es regeix pel que disposen 
la Llei 3/2013, de 4 de juny, aquest Estatut i la resta de l’ordenament jurídic que hi sigui 
aplicable.

En particular, li és aplicable el que disposen la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa 
de la competència, i la legislació especial dels mercats i els sectors sotmesos a la seva 
supervisió, en particular queda sotmesa a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei 
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postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de comunicació audiovisual, la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, la 
Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, així com les disposicions que les 
despleguen. També es regeix pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i per la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Supletòriament, es regeix per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i per les altres normes que hi siguin 
aplicables.

3. El control parlamentari i judicial de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència s’ha d’exercir en els termes que preveu la Llei 3/2013, de 4 de juny.

Article 2. Autonomia i independència.

1. En l’exercici de les seves funcions i per al compliment dels fins que li han estat 
assignats, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té autonomia orgànica i 
funcional i actua amb plena independència del Govern, de les administracions públiques i 
de qualsevol interès empresarial o comercial.

2. Sense perjudici de la col·laboració amb altres òrgans i de les facultats de direcció 
de la política general del Govern a través de la seva capacitat normativa, en l’exercici de 
les seves funcions, ni el personal ni els membres dels òrgans de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència poden acceptar ni sol·licitar instruccions de cap entitat 
pública o privada.

Article 3. Objecte.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és l’organisme encarregat de 
preservar, garantir i promoure el correcte funcionament, la transparència i l’existència 
d’una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius en benefici dels 
consumidors i usuaris.

Article 4. Coordinació i cooperació institucional.

Quan així es desprengui de la normativa de la Unió Europea o nacional, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència té la consideració de:

a) Autoritat nacional de competència.
b) Autoritat nacional de reglamentació en el sector de les comunicacions 

electròniques.
c) Autoritat reguladora nacional dels sectors d’electricitat i gas natural.
d) Autoritat estatal de supervisió en matèria de tarifes aeroportuàries.
e) Autoritat nacional de reglamentació per al sector postal.

Article 5. Funcions.

1. Correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència l’exercici de les 
funcions que recull la Llei 3/2013, de 4 de juny, així com qualssevol altres que li atribueixi 
una norma de rang legal o reglamentari.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència exerceix les seves funcions 
en tot el territori espanyol i en relació amb tots els mercats o sectors productius de 
l’economia, i actua amb plena autonomia en l’exercici d’aquelles.
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CAPÍTOL II

Estructura de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Secció 1a Del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Article 6. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. D’acord amb l’article 13 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el Consell és l’òrgan de 
govern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

2. Els membres del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
inclosos el president i el vicepresident, són nomenats i cessats d’acord amb el que 
estableixen els articles 15 i 23 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

3. En la seva condició d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, han 
d’exercir la seva funció amb dedicació exclusiva i estan sotmesos al règim 
d’incompatibilitats d’acord amb el que preveu l’article 22 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

Article 7. Composició del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està format pel 
president, el vicepresident i vuit consellers.

2. D’acord amb els articles 16 i següents de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el Consell 
actua en ple o en sales, una dedicada a assumptes de competència i una altra als 
assumptes de supervisió reguladora. El règim de funcionament del Consell es determina 
en el Reglament de funcionament intern de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

3. El Consell està assistit pel secretari del Consell de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

4. Quan el nomenament dels membres del Consell de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència recaigui en funcionaris de carrera de l’Administració General de 
l’Estat, aquests passen a la situació administrativa de serveis especials.

Article 8. Funcions del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és l’òrgan 
col·legiat de decisió en relació amb les funcions resolutòries, consultives, de promoció de 
la competència, d’arbitratge i resolució de conflictes que preveuen els articles 5 a 12, tots 
dos inclosos, de la Llei 3/2013, de 4 de juny, així com les altres que els atribueix la 
normativa vigent.

2. Per a l’exercici d’aquestes funcions el Consell té, entre d’altres, les atribucions 
següents:

a) Nomenar el secretari del Consell, els directors d’Instrucció i altre personal directiu 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i determinar-ne la retribució de 
conformitat amb el que estableix l’article 31.6 de la Llei 3/2013.

b) Aprovar els informes que, d’acord amb la normativa vigent, corresponguin a la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

c) Emetre resolució sobre l’ampliació del termini màxim de resolució dels 
procediments.

d) Emetre resolució sobre els recursos contra els actes i les decisions adoptades 
per altres òrgans en matèries la decisió o resolució de les quals corresponguin al Consell.

e) Adoptar les mesures cautelars de conformitat amb el que disposa l’article 54 de la 
Llei 15/2007, de 3 de juliol, i amb el que disposa l’article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

f) Acordar, a proposta del secretari del Consell o d’altres unitats competents de la 
Comissió, la interposició de recursos, la personació en processos judicials i procediments 
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administratius i la intervenció, com a amicus curiae, en els procediments a què fa referència 
la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

g) Aprovar circulars, circulars informatives, si s’escau, i comunicacions.
h) Instar el departament de Promoció de la Competència la realització d’informes, 

estudis i tasques d’investigació.
i) Si s’escau, ordenar l’elaboració de les circulars, les circulars informatives i les 

comunicacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència d’acord amb el 
que disposa l’article 30 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, així com ordenar-ne la publicació.

j) Adoptar les resolucions definitives dels procediments que es tramitin en matèries 
de la seva competència.

k) Adoptar, respecte als sectors d’electricitat i gas natural, decisions jurídicament 
vinculants en les matèries de la seva competència.

l) Exercir les altres funcions que li confereixi el Reglament de funcionament intern de 
la Comissió.

m) Aprovar l’avantprojecte de pressupost i formular i aprovar els comptes anuals de 
l’organisme.

3. El Consell pot delegar en el president i en altres òrgans de la Comissió l’exercici de les 
seves competències, amb la limitació que estableix l’article 14.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

Article 9. El secretari del Consell.

1. El Ple del Consell, a proposta del president, escull un secretari no conseller de 
conformitat amb el que disposa l’article 16.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

2. El secretari del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, 
ho és del Ple i de les sales i té, a més de les funcions que estableix l’article 25 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, les funcions que preveu l’article següent.

3. En cas de vacant, absència o malaltia o quan hi hagi una altra causa legal, el 
secretari del Consell és substituït pel vicesecretari.

4. El secretari del Consell, amb l’informe previ al Ple del Consell, pot delegar en el 
vicesecretari algunes de les funcions pròpies de la secretaria d’òrgan col·legiat.

Article 10. Funcions de la Secretaria del Consell.

La Secretaria del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és 
competent per:

a) Assessorar en dret el Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència i vetllar per la legalitat dels seus actes, acords i decisions.

b) Donar suport al president i als consellers de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència en l’exercici de les seves funcions i en la preparació de les reunions del 
Consell, i assignar els mitjans personals de què disposi la Secretaria a cada conseller 
atenent les necessitats concretes de cada cas.

c) Assistir a les reunions del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència amb veu però sense vot i estendre acta d’aquestes les reunions.

d) Assessorar sobre la legalitat dels assumptes i qüestions que se sotmetin a la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i vetllar per l’observança dels tràmits i 
els terminis dels procediments.

e) Custodiar i gestionar els expedients, les actuacions i els documents del Consell.
f) Rebre els projectes o les propostes de decisions o els informes de tots els 

assumptes que remetin les direccions d’Instrucció i la resta dels òrgans de la Comissió, la 
deliberació i la resolució dels quals correspongui al Consell.

g) Expedir certificacions de les resolucions, acords, consultes i dictàmens aprovats 
pel Consell.

h) Notificar els actes, les resolucions i els informes del Consell.
i) Les que de manera expressa li deleguin el Consell i el president.
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j) Qualssevol altres que li atribueixin aquest Estatut, el Reglament de funcionament 
intern o altres normes que hi puguin ser aplicables.

Article 11. Estructura de la Secretaria del Consell.

1. Del secretari del Consell depèn la Vicesecretaria del Consell, amb rang de 
subdirecció, que l’assisteix en les funcions de secretariat del Consell, en Ple i de les seves 
sales, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, així com en tots els 
assumptes aquest li requereixi. Així mateix, ha d’exercir les funcions que li delegui.

2. També depèn del secretari del Consell l’Assessoria Jurídica, amb rang de 
subdirecció, a la qual corresponen les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament i amb plena autonomia funcional els òrgans de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

b) Informar, quan li ho requereixin, sobre les propostes de circulars i comunicacions.
c) Tramitar els procediments arbitrals que preveu l’article 5.1.b) de la Llei 3/2013, de 

4 de juny.
d) Tramitar els recursos interposats contra els actes i les decisions de la Comissió i 

elaborar les propostes de resolució per a la seva elevació al Consell, i sol·licitar, si 
s’escau, informe a altres òrgans de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

e) Instruir els procediments i elaborar les propostes d’informe sobre les reclamacions 
de responsabilitat patrimonial formulades contra actes o decisions de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

f) Emetre informe en relació amb els convenis i els contractes que formalitzi la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

g) Ser membre de la Mesa de Contractació.
h) Emetre informe en els procediments disciplinaris contra el personal al servei de la 

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
i) Emetre informe sobre la viabilitat de les propostes d’impugnació d’actes i 

disposicions d’administracions públiques elevades al Consell de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, i redactar la proposta de requeriment previ a què fa 
referència l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

j) Elevar al Consell, en col·laboració amb el Departament de Promoció, proposta 
d’informe sobre els criteris per a la quantificació de les indemnitzacions a què fa referència 
l’article 5.2.b) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, amb l’informe previ del Departament de 
Promoció.

k) Coordinar i gestionar les relacions amb jutjats i tribunals per a l’exercici de les 
competències que la llei atribueix a la Comissió Nacional dels Mercats la Competència en 
relació amb aquests, i sol·licitar, si s’escau, informe a altres òrgans de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

l) Col·laborar amb l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de 
l’Estat en la defensa i la representació en judici de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència. Excepcionalment, quan hi pugui haver un conflicte d’interessos entre la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l’Administració General de l’Estat, la 
defensa en judici pot ser encomanada pel Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència a un advocat especialment designat.

3. El vicesecretari del Consell i el cap de l’Assessoria Jurídica són nomenats pel 
Consell, a proposta del president i escoltat el secretari del Consell.
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Secció 2a Del Ple i de les sales

Article 12. Funcions del Ple.

1. D’acord amb els articles 16.1 i 18.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el Consell pot 
funcionar en Ple o en sales, una dedicada als temes de competència i una altra a 
supervisió reguladora.

2. El Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència coneix 
dels assumptes següents:

a) Els que, d’acord amb el que disposa l’article 14.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, 
siguin indelegables pel Consell, llevat de la impugnació d’actes i disposicions a què es 
refereix l’article 5.4 de la Llei.

b) Aquells en què es manifesti una divergència de criteri entre la Sala de 
Competència i la de Supervisió reguladora.

Hi ha divergència de criteri, entre altres supòsits, quan així ho posi de manifest una de 
les sales, respecte als assumptes que hagi de resoldre l’altra, amb motiu de la sol·licitud 
d’informe a què es refereix l’article 15.2 d’aquest Estatut.

c) Els assumptes que per la seva especial incidència en el funcionament competitiu 
dels mercats o activitats sotmesos a supervisió, assumeixi el Ple, per majoria de sis vots i 
a proposta del president o de tres membres del Consell. En aquests supòsits, no s’emeten 
els informes a què es refereix l’article 15.2.

Article 13. Composició de les sales del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

1. El Ple del Consell ha d’aprovar, per majoria de sis vots, el règim de rotació entre 
sales dels consellers i establir el nombre de consellers sotmesos a rotació i la periodicitat 
de la rotació. En tot cas, el règim de rotació ha de garantir que la composició de cadascuna 
de les sales permeti un compliment adequat de les funcions encomanades al Consell, 
l’estabilitat de la presa de decisions i el compliment adequat dels terminis i els 
procediments establerts.

En cap cas es permet l’adscripció permanent a una sala de cap conseller, la rotació 
en bloc dels consellers entre les sales ni l’assignació a una única sala de tots els 
consellers nomenats amb motiu de la renovació parcial del Consell.

2. El règim de rotació s’ha de fer públic una vegada sigui aprovat pel Consell, i s’ha 
de publicar al «BOE», el mes de desembre de cada any, la composició de cada sala per a 
l’any següent.

3. D’acord amb l’article 18.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, quan hi hagi 
circumstàncies excepcionals que ho justifiqui, el Consell pot adoptar transitòriament altres 
mesures per garantir el funcionament de les sales que també s’han de fer públiques.

Article 14. Funcions i informes de les sales del Consell de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

1. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, les sales coneixen dels 
assumptes que no estan atribuïts al Ple de manera expressa. En particular:

a) La Sala de Competència coneix dels afers relacionats amb l’aplicació de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i amb l’activitat de la promoció de 
la competència d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

b) La Sala de Supervisió reguladora coneix dels assumptes relacionats amb 
l’aplicació dels articles 6 a 12 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, i de l’informe que preveu 
l’apartat 7 de la seva disposició addicional novena.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, 
s’ha de sol·licitar informe preceptiu en els assumptes següents:
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a) Els que preveuen els apartats b), c), d), e) f) i h) de l’apartat 1 i a), de l’apartat 2 
de l’article 5 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, quan afectin els sectors subjectes a supervisió.

b) Els procediments sancionadors que preveuen la legislació sectorial i les seves 
normes de desplegament, en el marc de les competències de la Comissió, quan els fets 
puguin ser constitutius d’infraccions.

c) Els expedients que resultin de l’aplicació de l’article 6.1 a 6.3 de la Llei 3/2013, de 
4 de juny, i de l’aplicació de l’article 13.bis de la Llei 32/2003.

d) Respecte a les funcions que preveu l’article 7 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, els 
assumptes que preveuen els apartats 14, 15, 19, 21, i 30, així com els expedients de 
certificació de la separació d’activitats en aplicació de l’apartat 3, del mateix article de la 
Llei 3/2013, de 4 de juny.

e) Els que preveu l’article 8.4 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.
f) Els que preveu l’article 9.7 i 9.8 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.
g) Respecte a les funcions que preveu l’article 10 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, la 

inadmissió de la proposta de l’entitat gestora de l’aeroport o la inaplicació de les 
modificacions tarifàries revisades establertes per l’entitat gestora de l’aeroport segons el 
que disposa l’apartat 1 i els assumptes que preveu l’apartat 2 de l’article esmentat.

h) Els que preveu l’apartat 2 i 4 de l’article 11 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.
i) Respecte a l’article 12.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, els assumptes que 

preveuen els apartats a).1r, 3r, 5è, 6è i 8è, b).1r, c), d).1r i 2n, e) i f). 5è.
j) Per a l’adopció de l’informe previst en el procediment relacionat amb la presa de 

participacions en el sector energètic, en els termes que preveu la Llei 3/2013, de 4 de 
juny.

Secció 3a De la presidència i la vicepresidència de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència

Article 15. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. D’acord amb l’article 13 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el president és òrgan de 
govern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

2. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que també 
ho és del Ple del Consell i de la Sala de Competència, n’exerceix les funcions de direcció 
i representació d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei 3/2013, de 4 de juny. En 
l’exercici de les seves funcions, és l’òrgan competent per:

a) Representar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
b) Proposar al Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 

el nomenament i el cessament del secretari del Consell, dels directors d’Instrucció i de la 
resta del personal directiu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

c) Convocar i presidir el Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència i la Sala de Competència, i fixar-ne l’ordre del dia, així com dirigir el 
desenvolupament dels debats i suspendre’ls o aixecar-los per causes justificades.

d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
e) Visar les actes i les certificacions dels acords del Ple i de la Sala de Competència.
f) Coordinar, amb l’assistència del secretari del Consell, el funcionament correcte de 

les unitats de la Comissió.
g) Presentar al Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a 

la seva aprovació l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme.
h) Ser òrgan de contractació de l’organisme, aprovar-ne les despeses i ordenar els 

pagaments i els moviments de fons corresponents, i fer la rendició de comptes de 
l’organisme d’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

i) Subscriure, en l’àmbit de les seves competències, convenis amb entitats públiques 
i privades.

j) Convocar i resoldre els processos de provisió de llocs de treball que integrin el 
personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i també contractar el 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 209  Dissabte 31 d'agost de 2013  Secc. I. Pàg. 13

personal al servei de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en l’àmbit de 
les seves atribucions.

k) Aprovar el nomenament i el cessament del personal no directiu, les propostes de 
relacions de llocs de treball, la distribució del complement de productivitat i altres incentius 
al rendiment, dins la quantitat autoritzada a aquests efectes, exercir la potestat 
disciplinària, acordar la separació del servei i la suspensió de funcions i exercir les 
competències que, en matèria de personal, atribueix la normativa de la funció pública als 
subsecretaris dels departaments ministerials, sense perjudici de les competències que 
atribueix als directors d’Instrucció l’article 19 d’aquest Estatut.

l) Proposar al Consell l’aprovació i la modificació del Reglament de funcionament 
intern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

m) Comunicar al ministre d’Economia i Competitivitat i, si s’escau, als titulars d’altres 
ministeris relacionats, els acords adoptats pel Consell sobre els quals aquests òrgans han 
de conèixer.

n) Elevar al Ministeri d’Economia i Competitivitat informe sobre les reclamacions de 
responsabilitat patrimonial derivades d’actes o resolucions de la Comissió.

ñ) Emetre resolució sobre recursos contra els actes i les decisions adoptats en 
matèries de la seva competència.

o) Exercir les competències que li delegui el Consell de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

p) Exercir totes les funcions no atribuïdes expressament a altres òrgans de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i les competències que li confereixi el 
Reglament de funcionament intern.

q) Exercir les altres que atribueixi l’ordenament vigent al president de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

3. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot delegar 
les seves funcions d’acord amb l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

4. En la seva condició de president de la Sala de Competència, el president de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és substituït, en cas de vacant, absència 
o malaltia, pel conseller de la Sala amb més antiguitat i, a igualtat d’antiguitat, el de més 
edat.

5. Del president de la Comissió, en depèn directament un Gabinet com el seu òrgan 
d’assistència immediata, del qual formen part els assessors a què fa referència l’article 35.

Article 16. El vicepresident de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. El vicepresident de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència exerceix 
les funcions següents:

a) Col·laborar amb el president en totes les tasques que li siguin requerides.
b) Substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia.
c) Convocar i presidir la Sala de Supervisió reguladora, així com dirigir el 

desenvolupament dels debats i suspendre’ls o aixecar-los per causes justificades.
d) Dirimir amb el seu vot els empats de qualitat de la Sala de Supervisió reguladora.
e) Visar les actes i les certificacions dels acords de la Sala de Supervisió reguladora.
f) Exercir les funcions que li delegui el president o el Consell de la Comissió Nacional 

dels Mercats i la Competència.
g) Exercir les altres competències que siguin inherents a la condició de vicepresident 

i les que li confereixi el Reglament de funcionament intern de la Comissió.

2. Mentre no es produeixi el nomenament del vicepresident de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència i en els casos de vacant, absència o malaltia o qualsevol 
altra causa legal, és substituït en l’exercici de les seves funcions de president de Sala pel 
conseller de la Sala de Supervisió reguladora amb més antiguitat i, en cas d’igualtat 
d’antiguitat, el de més edat.
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3. Del vicepresident de la Comissió, en depèn directament un Gabinet com el seu 
òrgan d’assistència immediata, del qual forma part l’assessor a què fa referència l’article 35.

Secció 4a De les direccions d’instrucció de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència

Article 17. De les direccions d’Instrucció.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, són 
òrgans de direcció de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, les direccions 
d’Instrucció:

a) La Direcció de Competència.
b) La Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual.
c) La Direcció d’Energia.
d) La Direcció de Transports i del Sector Postal.

2. Els directors d’Instrucció són nomenats i cessats de conformitat amb el que 
disposa l’article 26.3 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

Article 18. Dels directors d’Instrucció.

1. Els directors d’Instrucció són caps de les direccions d’Instrucció corresponents, 
són els encarregats de presentar i exposar al Ple del Consell de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència o a la Sala corresponent les propostes d’actes i decisions 
en relació amb els expedients que s’han instruït a la seva direcció, d’assessorar els 
òrgans de govern des del punt de vista tècnic i sectorial, i exerceixen totes les 
competències que la Llei 3/2013, de 4 de juny, i la resta de normativa aplicable atribueixen 
a la seva direcció respectiva.

2. Els directors d’Instrucció exerceixen les funcions de direcció en relació amb el 
personal de les seves direccions. En particular, els correspon:

a) Dirigir, impulsar i supervisar l’activitat de les unitats de la seva Direcció respectiva.
b) Acordar la redistribució de funcions dins la seva direcció corresponent, entre 

unitats inferiors a subdirecció, per necessitats del servei i atenent el repartiment equilibrat 
de càrregues de treball, l’acumulació de tasques i l’augment de l’eficàcia, procurant la 
màxima coordinació amb la resta dels serveis de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

c) Proposar al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la 
redistribució d’efectius dins la seva direcció, i el nomenament i el cessament del personal 
no directiu d’aquesta en els càrrecs de lliure designació.

d) Informar el president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de 
les necessitats de personal de les seves respectives direccions amb l’objecte d’elaborar 
la proposta de l’oferta d’ocupació pública.

e) Proposar al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el 
projecte de relació de llocs de treball del personal de la Direcció.

f) Elevar informe preliminar, en l’àmbit de les seves responsabilitats, sobre la 
necessitat, la conveniència i la pertinència de la iniciació del procediment per a l’elaboració 
de circulars, circulars informatives i comunicacions.

3. El personal al capdavant de les subdireccions de les direccions d’Instrucció és 
nomenat i cessat pel Consell, a proposta del president i escoltat el director d’Instrucció.

4. Els directors d’Instrucció poden delegar les seves funcions, d’acord amb el que 
preveu l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. Per necessitats del servei, els directors d’Instrucció poden reassignar la instrucció 
dels procediments i la resta de funcions entre les diferents subdireccions de la respectiva 
Direcció d’Instrucció.
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6. La coordinació de les direccions d’instrucció per al seu funcionament adequat 
correspon al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Subsecció 1a De la Direcció de Competència

Article 19. Funcions de la Direcció de Competència.

La Direcció de Competència és l’òrgan encarregat, de conformitat amb la Llei 3/2013, 
de 4 de juny, de les funcions d’instrucció d’expedients, investigació, estudi i preparació 
d’informes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en matèria de 
procediments de defensa de la competència, de conductes restrictives de la competència 
i de control de concentracions regulats a la Llei 15/2007, de 3 de juliol. En particular, és 
competent per:

a) Conèixer de les denúncies, els escrits o les consultes que es formulin davant la 
CNMC que puguin entrar dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

b) Promoure la investigació i iniciar d’ofici els procediments sancionadors.
c) Requerir d’ofici la notificació d’una concentració i acordar, quan sigui procedent, 

la seva inadmissió.
d) Requerir el formulari ordinari de notificació d’una concentració.
e) Dur a terme, en els termes i amb l’extensió que preveuen l’article 27 de la Llei 

3/2013, de 4 de juny, i el Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, les inspeccions 
necessàries per a l’aplicació correcta de la normativa de defensa de la competència.

f) Incoar, instruir i elevar la proposta de resolució corresponent en els expedients 
sobre els quals el Consell hagi d’emetre resolució.

g) Elevar al Consell la proposta d’arxivament derivat de l’aplicació de la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol.

h) Valorar les sol·licituds d’exempció i acordar la concessió, si s’escau, de l’exempció 
condicional del pagament de la multa i, elevar al Consell, si s’escau, la corresponent 
proposta d’exempció en els supòsits que preveu l’article 65 de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol.

i) Valorar les sol·licituds de reducció de l’import de la multa, establir l’ordre de 
prelació entre els sol·licitants i elevar al Consell, si s’escau, la proposta de reducció 
corresponent del pagament de la multa en els casos que preveu l’article 66 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol.

j) Acordar l’inici dels procediments de terminació convencional i elevar al Consell la 
proposta de terminació convencional.

k) Acordar l’acumulació, el desglossament i l’ampliació d’expedients.
l) Proposar al Consell l’adopció de mesures cautelars.
m) Emetre resolució sobre les qüestions incidentals que es puguin suscitar en el 

marc de la instrucció d’expedients, en particular, la pràctica de proves, la declaració 
d’interessats en la fase d’instrucció, la suspensió de terminis i la declaració de 
confidencialitat.

n) Portar a terme les actuacions complementàries que insti el Consell referents a 
procediments que ja s’hagin elevat al Consell per a la seva resolució.

ñ) Iniciar procediment i elevar proposta al Consell les declaracions d’inaplicabilitat, 
d’acord amb el que preveu el Reial decret 261/2008, de 22 de febrer.

o) Vigilar l’execució i el compliment de les obligacions, les resolucions i els acords a 
què fa referència l’article 41 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

p) Aplicar els mecanismes de designació d’òrgan competent, d’acord amb el que 
estableix la Llei 1/2002, de 21 de febrer, i vetllar pel compliment uniforme de la Llei 
15/2007, de 3 de juny.

q) Aplicar els mecanismes de reenviament d’expedients entre la Comissió Nacional 
de la Competència i la Comissió Europea segons el que preveu l’article 4 del Reglament 
(CE) núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004.
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r) Col·laborar i oferir l’assistència tècnica que li requereixi el Consell elaborant 
informes que ha d’elevar a aquest.

s) Col·laborar, quan sigui procedent, en la preparació dels informes i les propostes 
de la Comissió en l’àmbit de les relacions de col·laboració i cooperació amb les 
administracions públiques, així com amb els òrgans jurisdiccionals, sense perjudici de les 
funcions que corresponguin a altres òrgans de la Comissió.

t) Cooperar amb la Comissió Europea i les autoritats de competència dels estats 
membres de la Unió Europea i assistir als diferents comitès, grups de treballs i reunions 
d’experts que siguin convocats de conformitat amb el que preveuen el Reglament (CE) 
núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre control de concentracions 
entre empreses, i el Reglament (CE) núm. 1/2003, del Consell, de 16 de desembre de 
2002, relatiu a l’aplicació de les normes sobre competència que preveuen els articles 101 
i 102 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

u) Donar suport al president i al Consell en l’àmbit de les relacions amb altres òrgans 
i institucions d’Espanya, de la Unió Europea, en particular amb la Xarxa d’Autoritats de 
Competència, i altres estats membres, així com de tercers països.

v) Exercir qualssevol altres funcions que li atribueixi l’ordenament jurídic, o el Consell 
li delegui.

Article 20. Estructura de la Direcció de Competència.

La Direcció de Competència s’estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció d’Indústria i Energia.
b) Subdirecció de Societat de la Informació.
c) Subdirecció de Serveis.
d) Subdirecció de Càrtels i Clemència.
e) Subdirecció de Vigilància.

Subsecció 2a De la Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual

Article 21. Funcions de la Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual.

La Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual és l’òrgan encarregat de 
les funcions d’instrucció d’expedients de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència en matèria de comunicacions electròniques i del sector audiovisual en 
aplicació de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, i de la Llei 
7/2010, de 31 de març, general de comunicació audiovisual. En particular, és competent 
per:

a) Elevar al Consell propostes de resolució en matèria de supervisió i control dels 
mercats de comunicacions electròniques, i singularment en les competències que preveu 
l’article 6 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

b) Elevar al Consell propostes de resolució, en matèria de supervisió i control dels 
mercats de comunicació audiovisual, i singularment en les competències que preveu 
l’article 9 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

c) Elevar al Consell propostes de resolució de conflictes en les matèries següents:

i) Conflictes en els mercats de comunicacions electròniques, d’acord amb el que 
preveu l’article 12.1 a) de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

ii) Conflictes en els mercats de comunicació audiovisual, d’acord amb el que preveu 
l’article 12.1 e) de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

d) Donar suport al president en l’àmbit de les relacions amb altres òrgans i 
institucions d’Espanya, de la Unió Europea, en particular la Comissió Europea, i d’altres 
estats membres i amb l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions 
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Electròniques, i exercir les funcions de punt de contacte i participació en els grups de 
treball al si d’aquest organisme.

e) Col·laborar i oferir l’assistència tècnica que li requereixi el Consell de la Comissió 
elaborant informes que ha d’elevar a aquest.

f) Emetre informe en les actuacions arbitrals prèvies al laude arbitral en les matèries 
que preveuen la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, així com 
la seva normativa de desplegament.

g) Exercir qualssevol altres funcions que li atribueixi l’ordenament jurídic o el Consell 
li delegui.

Article 22. Estructura de la Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual.

La Direcció de Telecomunicacions i del Sector Audiovisual s’estructura en les unitats 
següents:

a) Subdirecció de Regulació de Comunicacions Electròniques.
b) Subdirecció d’Anàlisi de Mercats de Comunicacions Electròniques.
c) Subdirecció Tècnica de les Comunicacions Electròniques.
d) Subdirecció d’Audiovisual.

Subsecció 3a De la Direcció d’Energia

Article 23. Funcions de la Direcció d’Energia.

La Direcció d’Energia, com a òrgan encarregat de les funcions d’instrucció 
d’expedients de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en aplicació de la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs, és, en particular, l’òrgan competent per:

a) Elevar al Consell les propostes de resolució que s’elaborin en exercici de les 
competències que preveu l’article 7 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, i singularment en 
matèria de supervisió i control en el sector elèctric i en el sector del gas natural.

b) Elevar al Consell propostes de resolució de conflictes en els mercats de 
l’electricitat i del gas, d’acord amb el que preveu l’article 12.1 b) de la Llei 3/2013, de 4 de 
juny.

c) Donar suport al president i al Consell en l’àmbit de les relacions amb altres òrgans 
i institucions d’Espanya, de la Unió Europea i d’altres estats membres, així com de tercers 
països i amb l’Agència de Cooperació dels Reguladors de l’energia, i exercir les funcions 
de representant substitut a l’efecte de contacte i representació al si del Consell de 
Reguladors de l’Agència de Cooperació dels Reguladors de l’Energia.

d) Col·laborar i oferir l’assistència tècnica que li requereixi el Consell elaborant 
informes que ha d’elevar a aquest.

e) Intervenir en la tramitació dels procediments arbitrals en les matèries que 
preveuen la Llei 54/1997, de 24 de novembre, i la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, dels 
sectors d’electricitat i gas natural, així com la seva normativa de desplegament, en la 
forma que determini el Reglament d’Arbitratge del Consell de la Comissió.

f) Iniciar d’ofici els procediments sancionadors de la seva competència, d’acord amb 
el que preveuen la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la Llei 54/1997, de 28 de novembre.

g) Requerir la informació i fer les inspeccions necessàries per portar a terme la 
correcta supervisió dels sectors d’electricitat i gas natural en les matèries que preveu 
l’article 7 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

h) Emetre els informes que corresponguin en l’exercici de les funcions de supervisió 
de la seva competència i de la resta de funcions que preveu l’article 7 de la Llei 3/2013, 
de 4 de juny, o els que li siguin sol·licitats en relació amb els sectors de gas i electricitat.
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i) Incoar i tramitar els procediments per a l’adopció de decisions jurídicament 
vinculants per a les empreses elèctriques i de gas natural, i elevar al Consell la proposta 
per a la seva aprovació.

j) Elevar al Consell de la Comissió la proposta d’arxivament.
k) Acordar l’acumulació, el desglossament i l’ampliació d’expedients.
l) Proposar al Consell de la Comissió l’adopció de mesures cautelars.
m) Emetre resolució sobre les qüestions incidentals que es puguin suscitar en el 

marc de la instrucció d’expedients, en particular, la pràctica de proves, la declaració 
d’interessats en la fase d’instrucció, la suspensió de terminis i la declaració de 
confidencialitat.

n) Col·laborar quan sigui procedent en la preparació d’informes i propostes de la 
Comissió en l’àmbit de les relacions de col·laboració i cooperació amb les administracions 
públiques, així com amb els òrgans jurisdiccionals, sense perjudici de les funcions que 
corresponguin a altres òrgans de la Comissió.

ñ) Dur a terme qualssevol altres funcions que l’ordenament jurídic li atribueixi en els 
sectors de l’energia elèctrica i el gas natural, així com les que li delegui el Consell de la 
Comissió o les que el Reglament de funcionament intern li assigni.

Article 24. Estructura de la Direcció d’Energia.

La Direcció d’Energia s’estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció d’Energia Elèctrica.
b) Subdirecció de Gas Natural.
c) Subdirecció de Regulació Economicofinancera i Preus Regulats.
d) Subdirecció de Mercats Derivats de l’Energia.

Subsecció 4a De la Direcció de Transports i Sector Postal

Article 25. Funcions de la Direcció de Transports i del Sector Postal.

La Direcció de Transports i del Sector Postal és l’òrgan encarregat de les funcions 
d’instrucció d’expedients de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en 
relació amb els sectors de transports i postal en compliment de la Llei 21/2003, de 7 de 
juliol, de seguretat aèria, de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, i de 
la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i 
del mercat postal. En particular, és competent per:

a) Elevar al Consell propostes de resolució en matèria de supervisió i control del 
mercat postal respecte a les funcions i les competències que li atribueix la Llei 3/2013, de 
4 de juny, i singularment en les competències que preveu l’article 8 de la Llei esmentada.

b) Elevar al Consell propostes de resolució en matèria de supervisió i control en 
matèria de tarifes aeroportuàries, i singularment en les competències que preveu l’article 
10 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

c) Elevar al Consell propostes de resolució en matèria de supervisió i control del 
sector ferroviari, i singularment en les competències que preveu l’article 11 de la Llei 
3/2013, de 4 de juny.

d) Elevar al Consell propostes de resolució de conflictes, després de la tramitació 
oportuna, en les matèries següents:

i) en matèria de conflictes al mercat postal, d’acord amb el que preveu l’article 12.1 
d) de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

ii) en matèria de conflictes de tarifes aeroportuàries, d’acord amb el que preveu 
l’article 12.1 c) de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

iii) en matèria de conflictes en el sector ferroviari, d’acord amb el que preveu l’article 
12.1 f) de la Llei 3/2013, de 4 de juny.
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e) Requerir informació i fer les inspeccions necessàries per portar a terme la 
supervisió correcta dels sectors postal i ferroviari, així com de les tarifes aeroportuàries.

f) Incoar i tramitar els procediments sancionadors en matèries de la seva 
competència.

g) Cooperar amb altres òrgans reguladors d’altres estats membres de la Unió 
Europea en matèria postal i ferroviària, així com en matèria de supervisió de tarifes 
aeroportuàries i assistir als diferents comitès, grups de treball i reunions per als quals 
siguin requerits i donar suport al president i al Consell en l’àmbit de les relacions amb 
altres òrgans i institucions d’Espanya o d’altres estats membres de la Unió Europea i amb 
els òrgans de cooperació dels reguladors en matèria postal i ferroviària, així com en 
matèria de supervisió de tarifes aeroportuàries.

h) Col·laborar i oferir l’assistència tècnica que li requereixi el Consell de la Comissió 
elaborant informes que ha d’elevar a aquest.

i) Exercir qualssevol altres funcions que li atribueixi l’ordenament o que el Consell li 
delegui.

Article 26. Estructura de la Direcció de Transports i Sector Postal.

La Direcció del Transport i del Sector Postal s’estructura en les unitats següents:

a) Subdirecció de Tarifes Aeroportuàries.
b) Subdirecció del Sector Ferroviari.
c) Subdirecció del Sector Postal.
d) Subdirecció d’Anàlisi de Mercats.

Secció 5a Altres òrgans

Article 27. La Secretaria General de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència disposa d’una Secretaria 
General, sota la direcció immediata del president de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència, a la qual correspon la prestació dels serveis comuns de l’organisme.

2. La Secretaria General de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té 
atribuïdes les funcions següents:

a) Gestió i planificació dels recursos humans de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència, a proposta dels òrgans de direcció als quals la Llei 3/2013, de 4 de juny, 
i aquest Estatut atribueixen competències en matèria de personal.

b) L’establiment dels plans de formació del personal, la gestió de l’acció social i dels 
programes de prevenció de riscos laborals.

c) El manteniment de les relacions amb els òrgans de participació i representació 
del personal.

d) La conservació, manteniment i actualització permanent del patrimoni.
e) La direcció i organització dels serveis de seguretat, vigilància, comunicacions, 

conservació, manteniment i altres serveis comuns de les dependències de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

f) La instrucció i la tramitació dels expedients de contractació.
g) La col·laboració en la preparació de conferències, seminaris i qualssevol altres 

activitats similars que organitzi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
h) La gestió economicofinancera i patrimonial de l’organisme, l’elaboració de 

l’avantprojecte del pressupost d’ingressos i despeses i la tramitació de les seves 
variacions, el seguiment i control de la seva execució, la realització de la gestió comptable, 
financera i patrimonial, la gestió dels serveis de pagadoria, caixa i recaptació, i la 
preparació de la liquidació i rendició dels comptes de l’organisme.
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i) La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa per anàlisi i estudi de les 
operacions de concentració i de la contribució postal d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional catorzena de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

j) La direcció i l’organització dels serveis d’arxivament i registre de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

k) El desenvolupament dels sistemes d’informació dels serveis comuns dels 
sistemes d’administració electrònica, el disseny i l’execució de plans i coordinació de les 
actuacions i prestació dels serveis en matèria de tecnologies de la informació i 
comunicacions, la gestió i el manteniment de la seu electrònica i dels llocs web, la gestió 
de la xarxa interna de comunicacions, la gestió dels mitjans informàtics i telemàtics i la 
seva assignació a les diferents unitats orgàniques, l’assessorament, l’assistència tècnica, 
inclosa la que presta en l’exercici de les inspeccions realitzades per l’òrgan competent 
d’acord amb l’article 27 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, i formació als usuaris de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Tot això sense perjudici de les 
competències en matèria d’inspeccions de la Direcció de Competència.

En l’exercici d’aquestes funcions, la Secretaria General pot optar per la utilització i 
l’aprofitament de mòduls i els serveis comuns d’administració electrònica, en els termes 
que s’acordin amb els òrgans responsables en aquesta matèria de l’Administració General 
de l’Estat

l) Redactar, proposar i tramitar els convenis amb entitats públiques i privades que 
subscrigui el president de la Comissió.

m) L’exercici de les competències en matèria de gestió documental, estadística, 
recursos documentals, biblioteca i publicacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

n) Disseny i implementació d’un sistema de la carrera professional, així com un 
sistema d’avaluació del desenvolupament del personal en el marc del que estableix la 
normativa vigent.

Article 28. El secretari general.

1. El secretari general de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és 
nomenat i cessat pel Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, a proposta del president de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència. El secretari general ha de ser funcionari de carrera pertanyent a un cos del 
subgrup A1 al servei de l’Administració General de l’Estat.

2. El secretari general de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
exerceix totes les competències que són atribuïdes a la Secretaria General de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, d’acord amb el que preveu l’article 28 d’aquest 
Estatut.

Article 29. Estructura.

1. De la Secretaria General de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
depenen les subdireccions següents:

a) Subdirecció de Recursos Humans i Gestió Econòmica i Patrimonial.
b) Subdirecció d’Estadístiques i Recursos Documentals..
c) Subdirecció de Sistemes de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

2. Els titulars de les subdireccions de la Secretaria General són nomenats pel 
Consell, a proposta del president i escoltat el secretari general.

Article 30. Departament de Promoció de la Competència.

1. El Departament de Promoció de la Competència, que depèn directament del 
president, s’encarrega de coordinar les propostes que s’hagin d’elevar al Consell en 
matèria de promoció de la competència, informes sectorials que incloguin propostes de 
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modificació del marc regulador, ajudes públiques, així com els informes sobre projectes 
normatius.

2. El Departament de Promoció s’estructura en les subdireccions següents:

a) Subdirecció d’estudis i informes.
b) Subdirecció d’ajudes públiques i informes de projectes normatius.
c) Subdirecció d’anàlisi econòmica.

3. Els titulars de les Subdireccions del Departament de Promoció de la Competència 
són nomenats pel Consell, a proposta del president i escoltat el titular del Departament de 
Promoció.

Article 31. Departament de Control Intern.

1. Sota la dependència directa del president, hi ha el Departament de Control Intern 
que s’encarrega de verificar que totes les actuacions portades a terme al si de la Comissió 
dels Mercats i la Competència es duguin a terme de manera que s’asseguri un adequat 
nivell de compliment, eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius i que s’exerceixen 
les seves funcions i competències d’acord amb els principis d’imparcialitat, objectivitat i 
independència.

2. La constitució efectiva del Departament de Control Intern té efecte una vegada el 
Consell hagi aprovat les normes a les quals ha d’ajustar el seu funcionament.

3. El Departament de Control Intern ha d’informar el Consell sobre el resultat dels 
treballs que es portin a terme en desenvolupament dels plans d’auditories i actuacions de 
control intern. Així mateix, ha de dur a terme totes les altres actuacions de control intern 
que li assigni el Consell amb caràcter permanent o esporàdic.

4. Així mateix, correspon al Departament de Control Intern realitzar l’informe 
específic de l’òrgan intern sobre l’adequació de les decisions adoptades pels òrgans de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a la normativa procedimental que sigui 
aplicable en cada cas, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona 
de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. 
Aquest informe ha de ser aprovat pel Consell i s’ha de remetre a la Comissió corresponent 
del Congrés dels Diputats i al Govern de la Nació.

CAPÍTOL III

Personal al servei de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Article 32. Règim de personal.

1. El personal al servei de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està 
constituït per:

a) El personal funcionari de carrera.
b) El personal laboral.
c) El personal eventual.

2. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través del 
Ministeri d’Economia I Competitivitat, la proposta d’oferta d’ocupació pública corresponent 
a l’organisme. La proposta ha de tenir en compte les necessitats de recursos humans de 
l’activitat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a l’exercici adequat 
de les seves funcions.
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Article 33. Personal funcionari.

1. De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el personal 
funcionari de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es regeix per les 
normes aplicables al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.

2. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la competència ha de 
convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de treball. Tant les convocatòries 
com les seves resolucions s’han de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 34. Personal laboral.

1. De conformitat amb l’article 31.3 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el personal laboral 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es regeix pel text refós de l’Estatut 
dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, la normativa 
convencional aplicable, si s’escau, i pels preceptes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que li siguin aplicables de manera expressa.

2. Correspon al president la subscripció dels contractes de treball del personal 
laboral que ha de ser seleccionat, en execució de l’oferta d’ocupació pública de 
l’Administració General de l’Estat, mitjançant convocatòria pública, que s’ha de subjectar 
als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com de l’accés a l’ocupació pública de les 
persones amb discapacitat.

Article 35. Personal eventual.

1. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot nomenar 
fins a un màxim de dos assessors per a la realització de funcions de confiança i 
assessorament especial no reservades a funcionaris de carrera, amb càrrec als crèdits 
pressupostaris consignats per a aquest fi. Amb la mateixa finalitat, el vicepresident pot 
nomenar un assessor.

2. El nomenament i el cessament del personal eventual són lliures entre els que 
tinguin experiència i capacitació professional acreditades. En tot cas, el cessament ha de 
tenir lloc quan es produeixi el cessament, respectivament, del president i del vicepresident.

Article 36. Personal directiu.

1. En virtut del que disposa l’article 31 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, tenen la 
condició de personal directiu els directors d’Instrucció i el secretari, del Consell.

2. També té la consideració de personal directiu:

a) El titular del Departament de Promoció de la Competència i els subdirectors que 
en depenguin.

b) El cap de l’Assessoria Jurídica.
c) El vicesecretari del Consell.
d) El secretari general i els subdirectors que en depenguin.
e) El titular del Departament de Control Intern.
f) Els subdirectors de les direccions d’Instrucció.

2. D’acord amb el que disposen els articles 26.3 i 31.5 de la Llei 3/2013, de 4 de 
juny, la cobertura de llocs de personal directiu laboral s’ha de fer mitjançant contractes 
d’alta direcció.

3. En la relació de llocs de treball s’ha de determinar quins càrrecs directius han de 
ser ocupats per personal funcionari de carrera pertanyent a cossos del subgrup A1 i quins 
poden ser ocupats per aquests o per personal laboral.

Article 37. Relació de llocs de treball.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de disposar una relació de 
llocs de treball, proposada pel president als òrgans competents, en la qual han de constar:
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a) Els llocs que han de ser exercits exclusivament per personal funcionari, pel fet de 
consistir en l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en 
l’exercici de potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de 
les administracions públiques, així com la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o les escales, si s’escau, als quals estiguin adscrits, els sistemes 
de provisió de llocs i les retribucions complementàries sense perjudici del que estableix la 
disposició transitòria sisena de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

b) La resta de llocs de treball, que han de ser exercits, amb caràcter general, per 
personal funcionari. No obstant això, dins d’aquests cal indicar aquells que, d’acord amb 
la legislació de funció pública aplicable a l’Administració General de l’Estat, també poden 
ser exercits per personal laboral.

Article 38. Provisió de llocs de treball de personal funcionari i selecció personal laboral.

1. La provisió de llocs de treball del personal funcionari s’ha de portar a terme de 
conformitat amb els procediments de provisió que estableix la normativa sobre funció 
pública aplicable al funcionari de l’Administració General de l’Estat, i s’han de publicar les 
convocatòries corresponents en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Les convocatòries per a la selecció del personal laboral s’han de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

3. Els sistemes selectius del personal laboral de la Comissió són els d’oposició o 
concurs oposició.

Article 39. Incompatibilitats del personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.

El personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està subjecte a la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Article 40. Deure de secret.

1. El personal al servei de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha 
de guardar secret, fins i tot després de cessar en les seves funcions, de totes les 
informacions de naturalesa confidencial hagi conegut en l’exercici d’aquelles.

2. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a proposta del 
president, pot aprovar el Codi de Conducta del personal de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

CAPÍTOL IV

Contractació, patrimoni, pressupost i control

Article 41. Contractació.

1. L’activitat contractual de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
queda subjecta al text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com a la seva normativa de 
desplegament, i l’òrgan de contractació de l’organisme és el president de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

2. El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, com a òrgan 
de contractació de l’organisme, està assistit per una Mesa de Contractació, que és l’òrgan 
competent per a la valoració d’ofertes, d’acord amb el que preveu l’article 320 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Article 42. Patrimoni.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té, per al compliment dels 
seus fins, un patrimoni propi independent del de l’Administració General de l’Estat, integrat 
pel conjunt de béns i drets dels quals sigui titular.

2. La gestió i administració dels béns i drets propis, així com d’aquells del Patrimoni 
de l’Estat que se li adscriguin per al compliment dels seus fins, s’ha d’exercir d’acord amb 
el que preveu aquest Estatut i el que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

3. Correspon al president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
acordar l’adquisició per qualsevol títol dels béns immobles i drets que siguin necessaris 
per als fins de la institució, així com el seu ús i arrendament, d’acord amb el procediment 
que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques.

4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de formar i mantenir 
actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant dels propis com dels béns del Patrimoni de 
l’Estat adscrits a l’organisme, que s’ha de revisar anualment, amb referència al 31 de 
desembre, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del president de la Comissió Nacional dels 
Mercats i de la Competència. L’inventari i les seves modificacions s’han de remetre 
anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el primer mes de cada any 
natural.

Article 43. Pressupost.

1. El Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència aprova amb 
caràcter anual l’avantprojecte de pressupost corresponent amb l’estructura que assenyali 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’ha de remetre al Ministeri d’Economia 
I Competitivitat per a la seva tramitació posterior d’acord amb el que preveu la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. En el pressupost de despeses de l’organisme, els crèdits tenen caràcter limitador 
i vinculant al nivell d’especificació que estableix la legislació pressupostària per als 
organismes autònoms. Les variacions que suposin un increment global dels crèdits 
inicialment aprovats, s’han d’ajustar al següent:

a) Correspon al president de la Comissió autoritzar les variacions pressupostàries 
que impliquin fins a un tres per cent de la xifra inicial del seu pressupost total de despeses, 
sempre que no s’incrementin els crèdits per a despeses de personal.

b) Correspon al titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzar 
variacions per damunt del tres per cent de la xifra inicial del seu pressupost. Així mateix, li 
correspon autoritzar variacions que incrementin els crèdits per a despeses de personal. 
Les variacions que afectin despeses de personal no es computen a l’efecte del 
percentatge que estableix la lletra a).

c) Si la variació afecta les aportacions estatals recollides en els pressupostos 
generals de l’Estat, la competència per autoritzar totes dues modificacions correspon a 
l’autoritat que tingui atribuïda la modificació en el pressupost de l’Estat. Aquestes 
variacions no computen a l’efecte dels percentatges que recullen les lletres a) i b) 
anteriors.

Les variacions internes entre les diverses partides pressupostàries, que no incrementin 
la quantia global del pressupost, les ha d’aprovar el president de la Comissió, llevat que 
afectin els crèdits per a despeses de personal, cas en què l’autorització és competència 
del titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Les variacions del pressupost, una vegada autoritzades pel president de la Comissió, 
s’han de comunicar a la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.
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Article 44. Règim de comptabilitat aplicable.

1. Amb la finalitat d’assegurar l’adequat reflex de les operacions, costos i resultats 
de la seva activitat, així com de facilitar dades i informació amb transcendència econòmica, 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de formular i retre comptes d’acord 
amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i les normes i els principis de comptabilitat que 
recullen el Pla general de comptabilitat pública i les seves normes de desplegament.

2. Per donar compliment al que estableix l’apartat anterior, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència ha de disposar d’un sistema d’informació comptable que 
mostri, a través d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
dels resultats i de l’execució del pressupost.

Així mateix, també ha de disposar d’un sistema de comptabilitat analítica que 
proporcioni informació de costos sobre la seva activitat que sigui suficient per a una 
adopció de decisions correcta i eficient, i per a la determinació de les diferents taxes 
destinades a sufragar les despeses que es generin en la supervisió dels sectors 
corresponents, en particular la taxa general d’operadors, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 de l’annex 1 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, 
i les taxes aplicables a la prestació de serveis i realització d’activitats en relació amb els 
sectors d’electricitat i gas natural, d’acord amb el que disposa l’apartat I.4 de l’annex de la 
Llei 3/2013, de 4 de juny.

3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, d’acord amb el que estableix 
l’article 125 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, ha d’observar els requeriments 
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics establerts per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat relatius al sistema d’informació comptable.

Article 45. Control econòmic i financer.

1. El control extern de la gestió economicofinancera de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència correspon al Tribunal de Comptes, d’acord amb la seva 
normativa específica.

2. El control intern de la gestió economicofinancera de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
d’acord amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer 
permanent, l’ha de fer la Intervenció Delegada en la Comissió Nacional sota la 
dependència de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

CAPÍTOL V

Funció arbitral

Article 46. Funció arbitral.

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot exercir les funcions 
d’arbitratge institucional, tant de dret com d’equitat, que li encarreguin les lleis i les que li 
siguin sotmeses voluntàriament pels operadors econòmics en aplicació de la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’arbitratge.

2. El procediment arbitral s’ha d’ajustar als principis d’audiència, prova, contradicció 
i igualtat i s’ha de sotmetre a les regles de la Comissió de les Nacions Unides per al Dret 
Mercantil o, si s’escau, les que determini el Consell de la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència. També es pot preveure l’existència d’un procediment abreujat atenent el 
nivell de complexitat de la reclamació i la seva inferior quantia.

3. Correspon al Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
l’administració de l’arbitratge, i cadascuna de les sales, segons la matèria objecte de la 
reclamació, pot designar àrbitres i determinar els honoraris segons els aranzels aprovats 
pel Consell.
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