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CAP DE L’ESTAT

19266 REIAL DECRET LLEI 6/2002, de 4 d’octubre,
pel qual s’autoritza el ministre d’Hisenda a subs-
criure acords transaccionals entre l’Estat espa-
nyol, el Fons internacional d’indemnització de
danys deguts a la contaminació per hidrocar-
burs de 1971 i els perjudicats pel sinistre del
vaixell «Mar Egea», i es concedeix un crèdit
extraordinari per un import de 63.625.721,36
euros. («BOE» 239, de 5-10-2002.)

El vaixell de bandera grega «Aegean Sea» va tenir
un sinistre a A Corunya el 3 de desembre de 1992 i
es va produir el vessament d’unes 80.000 tones de petro-
li. Els afectats van iniciar diligències penals, que van
donar lloc al fet que el Jutjat Penal número 2 d’A Coru-
nya, el 30 d’abril de 1996, i l’Audiència Provincial d’A
Corunya, el 18 de juny de 1997, dictessin sentències
en què condemnaven el capità del vaixell «Mar Egea»
i el pràctic del port d’A Corunya, com a directament
i solidàriament responsables del sinistre, a indemnitzar
els perjudicats. Així mateix, declaraven que l’UK Club
Assegurador («United Kingdom Mutual Steanship Assu-
rance Association») i el Fons internacional d’indemnit-
zació de danys deguts a la contaminació per hidrocarburs
de 1971 (FIDAC) eren responsables dels danys causats
pel sinistre i que aquesta responsabilitat era solidària.
Finalment, condemnaven el propietari del «Mar Egea»
(«Aegean Sea, Traders Corporation») i l’Estat espanyol
com a responsables civils subsidiaris del capità i del pràc-
tic del port.

En la sentència penal es fixen xifres concretes d’in-
demnització a favor de certs reclamants, però en la major
part dels casos es deixa la determinació de la respon-
sabilitat civil derivada del delicte a la fase d’execució
de sentència. A més, altres afectats es van reservar les
seves accions indemnitzatòries per exercitar-les una
vegada conclòs el procés penal davant de la jurisdicció
civil. Així, en el moment present, transcorreguts deu anys,
no només no s’han quantificat les responsabilitats civils
sinó que ni tan sols resulta possible predir el final del
procés.

La quantitat reclamada al seu dia pels afectats puja
a 47.080.935.550 pessetes de 1992. El FIDAC, el pro-
pietari del vaixell i el Club Assegurador UK tenen un
límit d’indemnització màxim conjunt que puja a
57.177.127 euros, d’acord amb els convenis interna-
cionals aplicables. Per la seva part, l’Estat espanyol no
té cap límit de responsabilitat.

Es van intentar pa�iar els efectes del naufragi mit-
jançant determinats préstecs concedits per l’ICO, a partir
de 1993 i fins a 1998, préstecs el principal dels quals
va pujar en total a 12.328.681.637 pessetes
(74.096.868,95 euros).

Posteriorment, el FIDAC, l’UK Club i el propietari de
l’«Aegean Sea» han ofert a l’Estat espanyol arribar a un
acord extrajudicial per posar fi a les controvèrsies sor-
gides en l’execució de la sentència i en les reclamacions
civils pendents, en què el FIDAC es compromet a abonar
a l’Estat espanyol 38.386.171,99 euros, que comple-
mentarien els 15.704.917,40 euros ja abonats, fins a
totalitzar un import de 54.091.089,39 euros, pròxim al
seu límit màxim de responsabilitat de 57.177.127 euros.

A més, recentment, s’ha arribat a un principi d’acord
sobre la indemnització a rebre ara amb la majoria dels
representants dels afectats, que permet concloure els
processos pendents en termes satisfactoris per a totes
les parts, sobre la base dels danys produïts al seu dia,
valorats per les administracions o organismes públics

espanyols o pel FIDAC, actualitzats al 37,5 per 100,
deduint-ne les quantitats ja abonades pel FIDAC, actua-
litzades al 16,5 per 100, i el principal dels crèdits atorgats
per l’Institut de Crèdit Oficial, actualitzats al 9,2 per 100,
i afegint-hi els interessos pagats a l’ICO, actualitzats al
9,2 per 100.

Per això, el Govern considera no solament necessari
sinó també urgent recórrer a l’instrument del reial decret
llei, atès que són ja insostenibles les precàries situacions
econòmiques i socials generades per a molts dels dam-
nificats, tenint en compte el temps transcorregut des
del sinistre, deu anys, el gran nombre d’afectats i el fet
que aquests estiguin obligats en l’actualitat a satisfer
a l’ICO interessos pels préstecs rebuts d’aquest, per la
qual cosa no sembla adequat reprendre l’execució de
la sentència (que es podria demorar durant un altre llarg
període de temps) sense esgotar prèviament les pos-
sibilitats d’assolir un acord extrajudicial, i considerant
a més que des d’un punt de vista jurídic la transacció
constitueix el mitjà idoni per posar fi a un procés com-
plex, dilatat en el temps, que permet a totes les parts,
amb interessos contraposats, beneficiar-se de la segu-
retat jurídica que s’obté per mitjà de la transacció a través
de concessions o sacrificis recíprocs.

A aquests efectes, el present Reial decret llei autoritza
la realització de la transacció que ha de dur a terme
el Govern, a través del Ministeri d’Hisenda, per com-
pensar les reclamacions indemnitzatòries que estan pen-
dents en l’actualitat en la via civil o d’execució penal.

Això determina l’aprovació d’un crèdit extraordinari
per atendre el pagament de les indemnitzacions.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució espanyola, a proposta del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia, i del
ministre d’Hisenda, d’acord amb el Ple del Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 4 d’octubre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Conveni amb el FIDAC, l’UK Club i el propietari
de l’«Aegean Sea».

S’autoritza el ministre d’Hisenda perquè, en nom de
l’Estat espanyol, signi l’acord amb el Fons internacional
d’indemnització de danys deguts a la contaminació per
hidrocarburs de 1971 (FIDAC), l’UK Club i el propietari
del vaixell «Aegean Sea», pel qual el FIDAC es com-
prometi a abonar a l’Estat espanyol 38.386.171,99
euros, a canvi que l’Estat espanyol, com a interlocutor
dels reclamants, es comprometi a indemnitzar els danys
i perjudicis soferts per aquests.

Els termes de l’acord esmentat són essencialment
els següents:

a) L’Estat espanyol es compromet a indemnitzar el
total dels danys i perjudicis soferts per tots els reclamants
que figuren a l’annex 1 de l’acord, que són també els
que consten a l’annex d’aquest Reial decret llei.

b) L’Estat espanyol es compromet a indemnitzar tots
i cada un dels perjudicats que obtinguin una resolució
judicial final o executable d’un jutjat o tribunal espanyol
a favor seu que condemni el propietari, l’UK Club o el
FIDAC al pagament de qualsevol indemnització com a
resultat del sinistre.

c) El FIDAC allibera l’Estat espanyol de qualsevol
tipus de responsabilitat derivada de l’exercici d’accions
dels perjudicats indicats a l’annex 2 de l’acord, les recla-
macions dels quals no s’inclouen entre les que són objec-
te de la transacció entre l’Estat espanyol i el FIDAC.
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d) El propietari, l’UK Club i el FIDAC renuncien a
qualsevol acció de recobrament contra l’Estat espanyol
a la qual puguin tenir dret com a resultat de la distribució
de responsabilitats fixades per l’Audiència Provincial d’A
Corunya en la sentència de 18 de juny de 1997.

Article 2. Convenis amb els damnificats.

Així mateix, s’autoritza el ministre d’Hisenda a subs-
criure amb els damnificats que ho acceptin acords tran-
saccionals individuals pels quals aquests renunciïn a
totes les seves accions judicials en via civil o penal i
a qualsevol reclamació indemnitzatòria extrajudicial deri-
vades del sinistre del vaixell «Mar Egea», i percebin, com
a contrapartida de la renúncia, les quantitats individuals
que figuren a l’annex del present Reial decret llei, amb
un límit per a l’abonament als damnificats fixat en la
quantitat global màxima de 63.625.721,36 euros.

Els termes d’aquests acords transaccionals individuals
han de ser essencialment els següents:

a) L’Estat espanyol, l’Institut de Crèdit Oficial i cada
un dels damnificats procedeixen a l’execució extrajudicial
de la sentència del Jutjat Penal número 2 d’A Corunya
de 30 d’abril de 1996 o posen fi als processos judicials
que se segueixen als jutjats de primera instància amb
relació al sinistre del vaixell «Mar Egea».

b) Els damnificats accepten com a avaluació dels
seus danys per tots els conceptes les valoracions i la
seva actualització, contingudes a l’annex d’aquest Reial
decret llei, i, si s’escau, una vegada descomptades les
quantitats anticipades pel FIDAC i compensats els prin-
cipals dels crèdits concedits per l’Institut de Crèdit Oficial
i sumats els interessos abonats a l’Institut pels damni-
ficats, accepten també les quantitats finals que els corres-
pon percebre fixades en el mateix annex del Reial decret
llei. En el cas que hi hagi interessos pagats a l’Institut
de Crèdit Oficial posteriorment al 31 de desembre de
2001, han de ser retornats pel seu valor nominal als
damnificats que justifiquin aquest pagament a l’Institut.

c) Els damnificats desisteixen de manera irrevocable
i incondicional de qualsevol acció, recurs o instància pen-
dent de resolució judicial, i renuncien, així mateix, a
entaular en el futur qualsevol acció, procediment o recla-
mació, de qualsevol naturalesa, caràcter o denominació,
judicial o extrajudicial, contra l’Estat espanyol, el FIDAC,
l’UK Club, «Aegean Sea, Traders Corporation», el capità
i el pràctic, relatius al sinistre del vaixell «Mar Egea».

d) L’Institut de Crèdit Oficial es compromet a atorgar
la corresponent carta de pagament pels principals i els

interessos no pagats dels préstecs concedits al seu dia
per raó del sinistre.

e) L’eficàcia d’aquests acords individuals queda con-
dicionada al fet que el FIDAC aboni a l’Estat espanyol
38.386.171,99 euros.

Article 3. Crèdit extraordinari.

Per atendre les obligacions que derivin del que dis-
posa aquest Reial decret llei es concedeix un crèdit
extraordinari al pressupost en vigor de la secció 15: «Mi-
nisteri d’Hisenda»; servei 01: «Ministeri, Subsecretaria
i Serveis Generals»; programa 611 A: «Direcció i Serveis
Generals d’Economia i Hisenda»; capítol 4: «Transferèn-
cies corrents»; article 48: «A famílies i institucions sense
finalitats de lucre»; concepte 480: «Per al pagament d’in-
demnitzacions motivades pel sinistre del vaixell “Mar
Egea”», per un import de 63.625.721,36 euros.

Article 4. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari que s’aprova per mitjà d’aquest
Reial decret llei es finança amb l’aportació del FIDAC,
per un import de 38.386.171,99 euros, i amb deute
públic, de conformitat amb el que estableix l’article 101
del text refós de la Llei general pressupostària, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setem-
bre, per un import de 25.239.549,37 euros.

El romanent que presenti el dit crèdit extraordinari
en finalitzar l’exercici de 2002 es pot incorporar a l’exer-
cici següent, per acord del ministre d’Hisenda.

Disposició final primera. Disposicions de desplega-
ment.

Els ministeris d’Hisenda i d’Economia poden disposar
les mesures oportunes per donar compliment al que dis-
posa aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 d’octubre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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