
Suplemento núm. 5 Luns 1 maio 2006 875   

de maio. A lei que actualice o réxime do persoal militar 
profesional establecerá a nova regulación dos militares 
de complemento.

2. Os militares de complemento que finalizasen a súa 
relación de servizos coas Forzas Armadas por aplicación do 
artigo 91.1 e número 2 da disposición adicional cuarta da Lei 
17/1999, do 18 de maio, modificada polo Real decreto lei 
10/2002, do 27 de decembro, polo que se amplían os com-
promisos dos militares profesionais que manteñen unha 
relación de servizos de carácter temporal coas Forzas Arma-
das, poderán subscribir un compromiso conforme o dis-
posto no número anterior, dentro dos 3 meses seguintes á 
entrada en vigor desta lei. A reincorporación realizarase, 
unha vez apreciada a idoneidade, ao Exército de proceden-
cia e co mesmo tempo de servizos, emprego e especiali-
dade que se posuían cando se causou baixa, así como ao 
seu último destino, nos casos en que fose solicitado e sexa 
posible en función das necesidades do servizo.

Disposición derradeira segunda. Novo réxime do per-
soal militar.

O Goberno, no prazo de 3 meses desde a entrada en 
vigor desta lei, deberá remitir ao Congreso dos Deputa-
dos un proxecto de lei que actualice o réxime do persoal 
militar profesional cunha estrutura de corpos e escalas 
renovada na cal os militares de tropa e mariñeiría se inte-
gren en escalas e aqueles que manteñan unha relación de 
servizos de carácter permanente adquiran a condición de 
militares de carreira. No mesmo tamén se establecerá o 
réxime dos militares de complemento, os dereitos de 
carácter social que corresponden a todos os militares pro-
fesionais, así como as disposicións sobre reordenamento 
de escalafóns nas escalas auxiliares e corpo auxiliar de 
especialistas (oficiais) do Exército de Terra.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 24 de abril de 2006.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 7409 ORDE EHA/1199/2006, do 25 de abril, pola que 
se desenvolven as disposicións do Regula-
mento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, regu-
ladora das institucións de investimento colec-
tivo, relativas ás institucións de investimento 
colectivo de investimento libre e as institu-
cións de investimento colectivo de institucións 
de investimento colectivo de investimento 
libre e pola que se habilita a Comisión Nacio-
nal do Mercado de Valores para ditar diversas 
disposicións. («BOE» 99, do 26-4-2006.)

As Institucións de Investimento Colectivo (IIC) conver-
téronse nun dos instrumentos de aforro máis estendidos 

do sistema financeiro español. O desenvolvemento alcan-
zado nos últimos anos determinou a exixencia dun marco 
normativo adecuado que se plasmou na Lei 35/2003, do 4 
de novembro, de institucións de investimento colectivo, e 
no Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro, polo que 
se aproba o Regulamento da Lei 35/2003.

Unha das novidades máis significativas do Regula-
mento de IIC foi a regulación, por vez primeira no noso 
país, das IIC de investimento libre e das IIC de IIC de inves-
timento libre ou o que se coñece, máis comunmente, 
como «hedge funds» e fondos de «hedge funds».

A presente orde é especialmente relevante para que a 
industria do investimento colectivo española poida ope-
rar coa innovadora figura do investimento libre, dentro 
dos necesarios parámetros de seguridade xurídica, pon-
derando por igual os principios de flexibilidade e protec-
ción do investidor. Trátase, xa que logo, de dar desenvol-
vemento e plenitude ao réxime xurídico establecido polo 
Regulamento de IIC no ámbito do investimento libre.

Para isto, o ministro de Economía e Facenda fai uso da 
habilitación xeral para ditar as disposicións necesarias 
para o cumprimento e a execución do regulamento con-
tida na súa disposición derradeira única.

Ademais, para terminar de perfilar o réxime xurídico 
do investimento libre, tras a lei, o regulamento e a pre-
sente orde, faise preciso que a Comisión Nacional do 
Mercado de Valores (CNMV), determine os aspectos máis 
técnicos da ordenación do investimento colectivo de 
investimento libre. Con este fin, a presente orde habilita o 
órgano supervisor do mercado para que dite as disposi-
cións necesarias para dar eficacia ao contido desta.

Así, esta orde ten como obxecto fundamental o desen-
volvemento do réxime xurídico das IIC de investimento 
libre e das IIC de IIC de investimento libre, abordando, en 
primeiro lugar, o réxime de investimento e a política de 
endebedamento. Neste sentido, acláranse cáles son os 
elementos que deben estar incluídos no cómputo do 
límite de endebedamento e cáles excluídos. A continua-
ción, desagréganse os activos nas IIC de IIC de Investi-
mento libre poden investir o coeficiente obrigatorio do 60 
por cento establecido polo Regulamento de IIC.

En segundo lugar, establécense os criterios xerais 
relativos ao cálculo do valor liquidativo das participacións 
e accións de IIC de investimento libre e ás IIC de IIC de 
investimento libre.

En terceiro lugar, desenvólvense aspectos concretos 
do dereito de reembolso e do réxime de valores liquidati-
vos estimados.

En cuarto lugar, abórdase o desenvolvemento de 
determinados aspectos das sociedades xestoras e deposi-
tarios, así como o réxime dos activos dados en garantía 
polas IIC de investimento libre.

Por último, no texto articulado especifícase como 
debe efectuarse a subscrición do documento de consenti-
mento do investidor.

Ademais, na disposición adicional única da presente 
orde habilítase a CNMV para ditar as disposicións necesa-
rias para o cálculo da comisión de xestión sobre resulta-
dos, situándose esta habilitación fóra xa do ámbito do 
investimento libre.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto desenvolver o Regulamento 
da Lei 35/2003, do 4 de novembro, reguladora das institu-
cións de investimento colectivo (en diante, IIC), aprobado 
mediante o Real decreto 1309/2005, do 4 de novembro, no 
relativo ao réxime xurídico das IIC de investimento libre e 
das IIC de IIC de investimento libre e das sociedades xes-
toras e os depositarios destas, así como habilitar a Comi-
sión Nacional do Mercado de Valores (en diante, CNMV) 
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para que concrete determinados aspectos que son nece-
sarios para completar o establecido nesta orde.

Artigo 2. Límite ao endebedamento das IIC de investi-
mento libre.

Para os efectos de cumprir o límite de endebedamento 
establecido na letra h) do artigo 43 do Regulamento, as IIC 
de investimento libre realizarán o cómputo tendo en 
conta todos os fondos recibidos en efectivo pola institu-
ción, sen considerar a cesión temporal de activos, o finan-
ciamento recibido mediante operacións simultáneas nin o 
financiamento por venda de valores recibidos en prés-
tamo.

Artigo 3. Límites das IIC de IIC de investimento libre.

Entenderanse comprendidos na letra a) do punto 1 do 
artigo 44 do regulamento para efectos do cómputo do 60 
por 100, os seguintes activos:

a) IIC de investimento libre constituídas en España.
b) IIC domiciliadas en países pertencentes á OCDE 

ou cuxa xestión fose encomendada a unha sociedade xes-
tora ou entidade que desenvolve funcións similares ás da 
sociedade xestora e con análogas exixencias de respon-
sabilidade, suxeita a supervisión con domicilio nun país 
pertencente á OCDE, en cuxos documentos constitutivos 
se establezan unhas normas de investimento similares ás 
establecidas para as IIC de investimento libre constituídas 
en España.

c) Sociedades de investimento, sociedades de car-
teira e vehículos ou estruturas asimilables, cuxos folletos 
ou documentos constitutivos establezan unhas normas 
de investimento similares ás establecidas para as IIC de 
investimento libre constituídas en España, que teñan por 
finalidade replicar unha IIC destas características e que 
estean domiciliadas en países da OCDE ou que a entidade 
encargada da xestión estea sometida a supervisión e teña 
domicilio nun país pertencente á OCDE. Para efectos do 
disposto nesta letra e na anterior, entenderase por super-
visión a autorización da entidade e as súas normas de 
funcionamento por unha autoridade reguladora dese país 
con competencias na materia, ou ben o rexistro desta na 
dita autoridade.

A CNMV determinará as condicións para o cumpri-
mento do disposto neste artigo.

Artigo 4. Criterios xerais relativos ao cálculo do valor 
liquidativo das participacións e accións de IIC de 
investimento libre e ás IIC de IIC de investimento 
libre.

1. No cálculo do valor liquidativo de participacións e 
accións, ás IIC de investimento libre e ás IIC de IIC de 
investimento libre aplicaránselles os principios básicos e 
criterios xerais de valoración establecidos para as IIC de 
carácter financeiro, todo isto de acordo cos criterios de 
valoración establecidos no folleto informativo da institu-
ción. Estes criterios terán por obxectivo reflectir o valor a 
que se poderían razoablemente liquidar os activos a un 
terceiro que non tivese unha relación especial coa IIC e 
que estivese adecuadamente informado no momento da 
valoración.

2. A CNMV poderá establecer as especificidades que 
se poderán aplicar á valoración dos activos da IIC de 
investimento libre e ás IIC de IIC de investimento libre.

Artigo 5. Dereito de reembolso en IIC de investimento 
libre.

1. Unha IIC de investimento libre poderá non outor-
gar dereito de reembolso en todas as datas de cálculo do 
valor liquidativo, sempre que figure expresamente no 
folleto informativo da IIC de investimento libre. En cal-
quera caso o dereito de reembolso deberá respectar a 
periodicidade mínima establecida no artigo 43.e) do 
Regulamento de IIC.

2. De acordo coa letra d) do artigo 43 do Regula-
mento de IIC, o pagamento dos reembolsos poderase 
realizar en especie, sempre que así o especifique o folleto 
da IIC.

Artigo 6. Dereito de reembolso en IIC de IIC de investi-
mento libre.

Ás IIC de IIC de investimento libre que garantan os 
reembolsos con cargo ao seu patrimonio seralles aplica-
bles o punto 1 do artigo 5 da presente orde.

Artigo 7. Réxime de valores liquidativos estimados.

Con independencia da periodicidade do cálculo do 
valor liquidativo para aplicar a subscricións e reembolsos 
recollida en folleto, os partícipes ou accionistas de IIC de 
investimento libre e de IIC de IIC de investimento libre 
poderán recibir da xestora, coa frecuencia que esta coide 
conveniente, pero que en calquera caso deberá figurar no 
folleto informativo, estimacións preliminares ou indicati-
vas do valor liquidativo, calculadas pola xestora de 
acordo coas súas estimacións de comisións, gastos e 
resultados da carteira de activos, e que non se aplicarán á 
liquidación das subscricións e reembolsos. Na informa-
ción periódica da institución deberanse conciliar as dife-
renzas superiores á porcentaxe que estableza a CNMV 
entre tales estimacións preliminares e o valor liquidativo 
definitivo correspondente á mesma data.

Artigo 8. Requisitos específicos para as sociedades xes-
toras.

1. Ademais de cumprir coas disposicións de Lei 35/
2003, do 4 de novembro, de institucións de investimento 
colectivo e do seu regulamento de desenvolvemento, as 
sociedades xestoras das IIC ás que se lles aplica esta orde 
deberán adaptar os seus estatutos, medios e estrutura 
para cumprir con aqueles requisitos específicos que esta-
bleza a CNMV de acordo coas habilitacións contidas nos 
artigos 43 e 44 do regulamento.

2. A CNMV determinará os requisitos exixibles para 
os casos en que as sociedades xestoras das IIC ás que se 
lles aplica esta orde deleguen funcións de acordo co 
artigo 68 do regulamento.

3. Os requisitos anteriores tamén serán exixibles ás 
SICAV de investimento libre e SICAV de IIC de investi-
mento libre que non encomendasen a xestión dos seus 
activos a unha sociedade xestora.

Artigo 9. Control do depositario.

Para o exercicio das funcións atribuídas nos artigos 92 
e 93 do regulamento, o depositario deberá establecer un 
sistema de control destinado a garantir que os procede-
mentos de selección de investimentos se realizan de 
acordo co disposto nas normas vixentes. A CNMV deta-
llará os aspectos concretos en que debe intervir o deposi-
tario.
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Artigo 10. Réxime dos activos dados en garantía polas 
IIC de investimento libre.

1. Cando unha IIC de investimento libre, ou a súa 
xestora, concerte un acordo de garantía financeira cun 
terceiro, en cuxa virtude se transmita a este a propiedade 
do ben entregado en garantía, ou o dito ben quede pigno-
rado con dereito de disposición a favor do acredor pigno-
raticio, deberá informar desta circunstancia o depositario, 
en cumprimento do previsto no artigo 92 do Regulamento 
de IIC. O contrato asinado pola IIC ou a súa xestora e a 
entidade con que se alcanzase o acordo de garantía finan-
ceira, deberá prever que o depositario reciba a informa-
ción necesaria para o cumprimento das funcións de 
supervisión e vixilancia que recolle o artigo 93 do Regula-
mento de IIC e o resto da normativa de aplicación.

2. Os acordos citados no parágrafo anterior só pode-
rán subscribirse con entidades financeiras suxeitas a 
supervisión nun país da OCDE.

3. De conformidade co establecido no artigo décimo 
quinto do Real decreto lei 5/2005, do 11 de marzo, de 
reformas urxentes para o impulso da produtividade e 
para a mellora da contratación pública, tales acordos 
deberán prever con claridade as responsabilidades da IIC 
e do beneficiario das garantías en caso de incumprimento 
das súas respectivas obrigas e en situacións de insolven-
cia. En particular, iniciado o procedemento concursal do 
beneficiario da garantía, a IIC de investimento libre, cum-
prindo coas condicións que impón o artigo décimo quinto 
do Real decreto lei 5/2005, poderá pór termo de forma 
inmediata ao acordo de garantía financeira, realizando un 
pagamento único neto pola parte cuxa débeda sexa maior 
respecto á outra unha vez tomadas en conta todas as obri-
gas respectivas.

4. A CNMV determinará o contido adicional que 
deberá figurar no folleto informativo e na información 
periódica da IIC relativa aos acordos de garantía finan-
ceira mencionados no punto 1 deste artigo. Así mesmo, 
determinará o contido necesario das cláusulas dos con-
tratos de que derivan os acordos de garantía financeira.

Artigo 11. Documento de consentimento do investidor.

1. Para efectos de cumprir o disposto na letra j) do 
artigo 43 e letra f) do artigo 44 do regulamento, o investi-
dor deberá subscribir o documento a que se refiren tales 
letras nun documento independente da orde de subscri-
ción. Ambos os documentos deben ser subscritos no 
mesmo acto. Así mesmo, deberase facilitar unha copia 
asinada deste documento de consentimento ao investi-
dor.

2. O disposto no punto anterior será tamén de apli-
cación no caso de que a subscrición se realice por medios 
telemáticos. Neste caso, a CNMV poderá establecer os 
requisitos e adaptacións que sexan necesarios para o 
cumprimento desas obrigas.

Disposición adicional única. Cálculo da comisión de xes-
tión.

Habilítase a CNMV para ditar as disposicións necesa-
rias para a aplicación do sistema elixido de imputación da 
comisión de xestión sobre resultados, previsto no artigo 5 
do regulamento.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido na presente orde 
ministerial.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

A presente norma entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de abril de 2006.

SOLBES MIRA

Presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores 
e directora xeral do Tesouro e Política Financeira. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 7412 ORDE ITC/1201/2006, do 19 de abril, pola que 
se determina a forma de remisión de informa-
ción ao Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio, sobre as actividades de fornece-
mento de produtos petrolíferos. («BOE» 99, 
do 26-4-2006.)

Por Resolución do 1 de abril de 2005 da Subsecretaría 
do Ministerio da Presidencia dispúxose a publicación do 
Acordo de Consello de Ministros do 25 de febreiro de 
2005, polo que se adoptan mandados para pór en marcha 
medidas de impulso á produtividade. Este acordo no seu 
Mandado 27 establece a modificación da Orde ministerial 
do 3 de agosto de 2000, pola que se determina a forma de 
remisión da información sobre prezos dos produtos 
petrolíferos, para perfeccionar o procedemento de envío 
de información de prezos de carburantes coa finalidade 
de incrementar a transparencia no sector retallista da dis-
tribución de produtos petrolíferos e mellorar a informa-
ción dispoñible para os cidadáns relativa aos prezos des-
tes produtos.

Doutro lado, a experiencia da aplicación da mencio-
nada Orde do 3 de agosto de 2000, que non obriga ao 
envío de información sobre os descontos practicados a 
certos grupos de consumidores, levou á consideración de 
que esta información é importante para coñecer os prezos 
que realmente pagan estes consumidores. En consecuen-
cia, na nova orde que agora se aproba incorpórase a 
obriga de información sobre os descontos realizados 
polos operadores.

Outra obriga que se inclúe na nova orde é a de infor-
mación sobre vendas directas de carburantes e combusti-
bles líquidos, até o presente establecida pola Resolución 
do 15 de xullo de 2002, da Dirección Xeral de Política 
Enerxética e Minas, pola que se aproban os formularios 
oficiais para a remisión de información á Dirección Xeral 
de Política Enerxética e Minas, á Corporación de Reservas 
Estratéxicas de Produtos Petrolíferos e á Comisión Nacio-
nal de Enerxía, ditada ao abeiro do previsto no artigo 62.3 
da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarbu-
ros e as súas normas regulamentarias de desenvolve-
mento. Mediante esta orde actualízanse e reorganízanse 
os formatos dos formularios contidos nos anexos 2.a e 
2.b desa resolución.

Ademais, incorpóranse todos os tipos de fornece-
mento que a Lei de hidrocarburos considera como distri-
bución a retallo de produtos petrolíferos, cuxos titulares 
deberán remitir a información de prezos, tal e como se 
establece no artigo vixésimo sétimo do Real decreto lei 
5/2005, do 11 de marzo, de reformas urxentes para o 


