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Article primer. 

Els crèdits que concedeixin els bancs, caixes d’estalvis 
i cooperatives de crèdit qualificats espanyols, Banc Exte-
rior d’Espanya i bancs estrangers, destinats al finança-
ment de l’exportació de béns i serveis espanyols, es poden 
subvencionar en les condicions i en la forma que s’esta-
bleixi reglamentàriament a través de l’Institut de Crèdit 
Oficial. 

Article segon. 

La subvenció a què es refereix l’article anterior cobreix 
la diferència entre el cost de mercat dels recursos neces-
saris per finançar l’operació d’exportació i el producte que 
l’entitat financera obtingui com a conseqüència d’aquesta, 
més el marge percentual anual sobre la quantia del prés-
tec. Reglamentàriament s’estableix el marge anual i el 
procediment per determinar el cost dels recursos i el pro-
ducte de l’entitat financera a què s’ha al·ludit abans. 

Article tercer. 

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
dota el Ministeri d’Economia i Hisenda amb el correspo-
nent crèdit ampliable per atendre les finalitats previstes 
en aquesta Llei. Igualment, en els pressupostos d’ingres-
sos i despeses de l’Institut de Crèdit Oficial s’estableixen 
els corresponents conceptes pressupostaris per recollir 
les operacions derivades d’aquestes subvencions. 

DISpOSICIOnS fInALS 

primera.—El Govern ha de dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament del que estableix aquesta 
Llei en el termini màxim d’un mes. 

Segona.—Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

palma de Mallorca, 16 d’agost de 1983.

JUAn CARLOS R.
  El president del Govern, 
fELIpE GOnZÁLEZ MÁRQUEZ

22149 LLEI 11/1983, de 16 d’agost, de mesures financeres 
d’estímul a l’exportació. («BOE» 197, de 18-8-1983.)

JUAn CARLOS I

REI D’ESpAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. 
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono. 

El Decret llei 6/1982, de 2 d’abril, sobre mesures de 
foment a l’exportació, autoritza l’Institut de Crèdit Oficial 
perquè pugui refinançar a les entitats financeres privades 
i al Banc Exterior d’Espanya crèdits o efectes especials 
destinats al finançament de l’exportació. 

Aquest nou mecanisme de refinançament s’afegia a 
les fonts de finançament previstes per la Llei 13/1971, de 
19 de juny, sobre organització i règim del crèdit oficial, 
desplegada per disposicions posteriors, consistents, 
d’una banda, en els fons generats pels percentatges espe-
cífics d’exportació, dins el coeficient obligatori d’inversió 
dels bancs privats, caixes d’estalvis i Banc Exterior i, d’al-
tra banda, mitjançant la provisió de fons per l’Institut de 
Crèdit Oficial al Banc Exterior d’Espanya a través del crè-
dit oficial a l’exportació. 

El Reial decret llei 6/1982 el van desplegar posterior-
ment el Reial decret 2557/1982, d’1 d’octubre, i l’Ordre 
ministerial de 19 de novembre de 1982. L’experiència 
adquirida en el període de vigència del Reial decret llei 
esmentat i les disposicions que el despleguen, aconse-
llen, sens perjudici de mantenir el sistema de refinança-
ment, complementar-lo mitjançant la subvenció directa 
de les diferències entre el cost dels recursos utilitzats i el 
producte de les operacions de crèdit, agilitant el sistema. 

Aquest mecanisme de subvenció permet que els bancs 
utilitzin els seus propis recursos per finançar els crèdits a 
l’exportació, eliminant la doble obertura de comptes del 
sistema de refinançament. A més redueix la quantia dels 
fons públics destinats al finançament de l’exportació 
espanyola, mitjançant la seva substitució per fons proce-
dents de la banca, i millora la balança de capitals a curt 
termini per l’anticipació de l’entrada de divises. 


