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què, juntament amb l’Administració de l’Estat i les
de les comunitats autònomes, hi són representats
els ens locals per mitjà de l’associació d’àmbit esta-
tal amb més implantació, els organismes de conca,
així com les organitzacions professionals i econò-
miques més representatives, d’àmbit nacional, rela-
cionades amb els diferents usos de l’aigua. La com-
posició i l’estructura orgànica del Consell s’han de
determinar per reial decret.»

Segona. S’afegeix un nou apartat e) a l’article 25
de la Llei 29/1985, amb el contingut següent:

«e) Les províncies hi estan representades d’a-
cord amb el percentatge del seu territori afectat
per la conca hidrogràfica.»

Disposició addicional única.

Llevat que hi hagi una previsió legal diferent pel que
fa a les quantitats, les multes per infracció d’ordenances
no poden excedir les 300.000 pessetes a municipis de
més de 250.000 habitants, les 150.000 pessetes als de
50.001 a 250.000 habitants, les 75.000 pessetes als
de 20.001 a 50.000 habitants, les 50.000 pessetes als de
5.001 a 20.000 habitants, i les 25.000 pessetes als altres
municipis.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 21 d’abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8933 LLEI 12/1999, de 21 d’abril, per la qual s’au-
toritza la participació d’Espanya en l’ampliació
del capital del Banc Europeu de Reconstrucció
i Desenvolupament (BERD). («BOE» 96,
de 22-4-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objecte d’aquesta Llei és autoritzar la participació
d’Espanya en l’ampliació de capital del Banc Europeu
de Reconstrucció i Desenvolupament, acordada per la
Resolució número 59 del Consell de Governadors, i d’a-
cord amb les condicions que es van acordar en aquesta
Resolució i en posteriors, relatives a l’ampliació de capital
esmentada.

El capital actual del Banc és d’1.000.000 d’accions
de 10.000 euros cadascuna.

L ’ampl iac ió de capita l comporta l ’emiss ió
d’1.000.000 d’accions noves, de 10.000 euros cadas-
cuna, cosa que implica duplicar el capital social del Banc.

La participació espanyola actual és del 3,4 per 100
del capital social.

Aquesta Llei permet mantenir la participació espa-
nyola en el capital total, per la qual cosa no s’altera
la situació respecte als principals socis europeus d’a-
questa institució.

Es considera adequat mantenir-hi la participació espa-
nyola per la importància que aquesta zona té i tindrà
en el futur per a les inversions d’empreses espanyoles,
amb activitats en sectors que necessiten una inversió
directa en els països d’operacions.

Aquesta Llei es dicta en virtut dels títols competen-
cials que la Constitució atribueix en exclusiva a l’Estat
en virtut de l’article 149.1, apartats 3 i 13, relatius a
les relacions internacionals i les bases i la coordinació
de l’economia.

Article 1. Subscripció d’accions.

1. S’autoritza el Govern perquè, en nom del Regne
d’Espanya, subscrigui les 34.000 accions noves que li
corresponen en l’ampliació de capital del Banc Europeu
de Reconstrucció i Desenvolupament, aprovada per la
Resolució número 59 del Consell de Governadors de 15
d’abril de 1996.

2. Aquesta subscripció es compon de 7.650 accions
de caràcter pagador i de 26.350 accions de caràcter
exigible. Totes les accions s’emeten a la par i amb un
valor unitari de 10.000 euros.

Article 2. Desembossament de les subscripcions.

1. El desembossament de les accions de caràcter
pagador s’ha de fer en vuit desembossaments anuals
iguals. El primer desembossament és efectiu abans
del 31 de desembre de 1999. La resta de desembos-
saments s’han de fer anualment abans de la data d’a-
niversari del primer desembossament.

2. El 60 per 100 de cada desembossament s’ha
de fer en pagarés denominats en euros, un pel valor
de cada quota. Aquests pagarés no meriten interessos.

3. Cada pagaré s’abona en cinc trams iguals, el pri-
mer dels quals es paga l’any en què s’emeti aquest paga-
ré, i la resta, en cada un dels anys subsegüents.

D’acord amb això, el programa de desembossaments
és el següent:

Import

—

Euros

Any

1999 4.972.500
2000 6.119.998,335
2001 7.267.498,029
2002 8.414.997,716
2003 9.562.497,41
2004 9.562.497,41
2005 9.562.497,41
2006 9.562.497,41
2007 4.589.998,762
2008 3.442.499,068
2009 2.294.999,381
2010 1.147.499,687

Total . . 76.499.980,62
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Article 3. Entitat dipositària.

Als efectes de la subscripció i les contribucions que
s’autoritzen, el Banc d’Espanya exerceix les funcions de
dipositari, tant dels havers i els pagarés necessaris per
al desembossament de les accions i les contribucions,
com dels títols representatius d’aquestes.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculten els ministres d’Afers Estrangers i d’Eco-
nomia i Hisenda perquè dictin, en l’àmbit de les seves
competències respectives, totes les mesures que calguin
per a l’execució del que disposa aquesta Llei.

Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada 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.

Madrid, 21 d’abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8934 LLEI 13/1999, de 21 d’abril, d’adhesió d’Es-
panya a diversos acords del Fons Monetari
Internacional. («BOE» 96, de 22-4-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En aquests últims mesos el sistema financer i mone-
tari internacional està afectat per pertorbacions fre-
qüents, que fonamentalment són el resultat de la ines-
tabilitat financera d’alguns països que han tingut difi-
cultats per afrontar els seus compromisos internacionals
que, segons l’opinió de les principals institucions eco-
nòmiques internacionals, s’està agreujant en les últimes
setmanes i afecta de manera cada vegada més evident
sobre la capacitat de creixement futur de l’economia
mundial. Davant d’aquesta situació, alguns d’aquests paï-
sos estan fent peticions als organismes financers inter-
nacionals, especialment al Fons Monetari Internacional,
per obtenir facilitats financeres amb les quals poder rene-
gociar la seva situació creditícia i obtenir recursos que
financin els seus plans d’estabilització.

El nombre de països que demanen en aquests
moments aquest tipus d’ajuts s’ha incrementat en aug-
mentar simultàniament la inestabilitat financera en l’àm-
bit internacional. Els recursos per satisfer aquesta mena
de demandes són cada vegada més escassos i cal que
les nacions que disposen d’una posició financera més
sòlida en l’àmbit internacional facin efectius els seus
compromisos amb aquests organismes financers mun-
dials.

En aquest sentit, les institucions financeres interna-
cionals, especialment el Fons Monetari Internacional,

estan compromeses en un esforç agosarat per acon-
seguir una atenció adequada d’aquestes demandes.

Aquesta norma possibilita, en primer lloc, que el Reg-
ne d’Espanya pagui l’import de l’augment de la seva
quota al Fons Monetari Internacional fins al total
de 3.048,9 milions de drets especials de gir, de con-
formitat amb el que estipula la Resolució número 53-2,
adoptada, amb efectes des del 30 de gener de 1998,
per la Junta de Governadors d’aquest organisme.

També s’autoritza la participació del Regne d’Espanya
en els nous acords per obtenir préstecs del Fons Mone-
tari Internacional amb un compromís màxim de finan-
çament de 672 milions de drets especials de gir, de
manera que es dóna compliment a la decisió aprovada
pel Directori Executiu del Fons Monetari Internacional
en la sessió de 27 de gener de 1997.

En tercer lloc, s’autoritza la ratificació que fa el Regne
d’Espanya de la quarta esmena al Conveni constitutiu
del Fons Monetari Internacional, cosa que implica l’ac-
ceptació d’una nova assignació de drets especials de
gir, que per a Espanya representa un augment de 268,5
milions de drets especials de gir, i es passa dels 298,8
milions actuals al nou total de 567,3 milions de drets
especials de gir.

Finalment, i per possibilitar una reacció immediata
en cas que l’evolució de la situació econòmica inter-
nacional així ho exigeixi, es faculta el Consell de Ministres
per assumir compromisos addicionals davant el Fons
Monetari Internacional fins un import màxim equivalent
a 3.000 milions de dòlars com a contribució d’Espanya
als mecanismes d’ajut multilateral que el Fons Monetari
Internacional pugui establir. La part espanyola, la pro-
porcionaria el Banc d’Espanya, i figuraria en el seu balanç
com un actiu davant el Fons Monetari Internacional. Amb
això es pretén dotar el Govern de la flexibilitat suficient
per poder co�aborar a estabilitzar àrees econòmiques
tan sensibles per a l’economia espanyola com són els
països iberoamericans, amb els quals les relacions eco-
nòmiques i financeres són cada vegada més estretes.

El Regne d’Espanya és conscient de la importància
que té la seva contribució, i la d’altres països que dis-
posen d’una sòlida situació financera internacional, per
al desenvolupament adequat de les funcions del Fons
Monetari Internacional. Això, en última instància, cons-
titueix un suport clar a l’estabilització d’aquestes eco-
nomies amb dificultats i, per tant, de l’economia mundial
i de la nostra economia. Per això cal fer efectius, tan
aviat com sigui possible, els compromisos que s’han con-
tret amb el Fons Monetari Internacional, que, com que
aquestes operacions s’efectuen amb càrrec al compte
de reserves del Banc d’Espanya, no tenen cap impacte
pressupostari. Aquesta Llei pretén habilitar per a l’as-
sumpció d’aquestes obligacions i alhora articular meca-
nismes per mitjà dels quals es pugui donar suport a
una zona d’inestabilitat potencial, que són els països
iberoamericans.

Article 1. Concurrència del Regne d’Espanya a l’onzè
augment de quotes del Fons Monetari Internacional.

1. El Regne d’Espanya augmenta la seva quota al
Fons Monetari Internacional (FMI) fins al total de 3.048,9
milions de drets especials de gir, de conformitat amb
el que estipula la Resolució número 53-2 adoptada, amb
efectes des del 30 de gener de 1998, per la Junta de
Governadors de l’organisme esmentat, la traducció de
la qual figura annexa a aquesta Llei.

2. El pagament que ha de fer Espanya de l’import
de l’augment de la seva quota, que és de 1.113,5 milions


