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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7327 Reial decret llei 7/2010, de 7 de maig, pel qual es crea el Fons de Suport a la 

República Hel·lènica i s’autoritza un crèdit extraordinari per import de 
9.794.387.450 euros per a la seva dotació.

La crisi financera que va esclatar a mitjan 2008 ha posat de manifest l’alt grau 
d’interrelació existent entre les economies dels diferents països. Així, inicialment a través 
dels mercats financers, i després, a través dels fluxos comercials, va adquirir un caràcter 
global que Europa no va poder eludir. Encara que en el cas concret de l’àrea de l’euro, la 
moneda comuna ha estat element clau per aïllar en bona mesura els estats membres de 
les fluctuacions canviàries, la crisi està tenint efectes especialment adversos a Grècia.

La percepció d’un increment del risc d’impagament sobirà en un Estat membre de la 
zona de l’euro podria tenir repercussions sistèmiques en la resta d’estats membres, 
principalment a través dels mercats de bons i del sector financer, de manera que, a més, 
resultés afectada la credibilitat de l’euro.

Amb la finalitat d’evitar els riscos per a l’estabilitat financera de la zona de l’euro, els 
estats membres de la zona de l’euro van acordar en el Consell Europeu del 25 de març de 
2010 contribuir quan fos necessari, en el marc d’un paquet d’ajuda que inclogués 
finançament del Fons Monetari Internacional (FMI) i europeu, a  través de préstecs bilaterals 
centralitzats per la Comissió.

El 23 d’abril de 2010 la República Hel·lènica va formular la seva sol·licitud d’ajuda, i 
l’esmentada circumstància va determinar, amb l’acord unànime de l’Eurogrup, l’activació 
del mecanisme de suport, consistent en una provisió de finançament, a través de préstecs 
bilaterals mancomunats centralitzats per la Comissió Europea, durant tres anys des de la 
signatura del corresponent Acord amb Grècia. Aquestes préstecs s’han d’atorgar sota forts 
elements de condicionalitat negociats per l’FMI, la Comissió Europea, el Banc Central 
Europeu (BCE) i el Govern grec i a tipus d’interès no concessionals.

Segons el que ha acordat l’Eurogrup, l’import total del paquet financer ha de pujar a 
110.000 milions d’euros en tres anys, dels quals 80.000 els han d’aportar els estats 
membres de la zona de l’euro –30.000 durant l’any 2010– i els 30.000 milions restants 
l’FMI.

La contribució total d’Espanya a aquest programa d’ajuda, calculada sobre la clau de 
participació d’Espanya en el capital desemborsat del Banc Central Europeu (BCE), ajustada 
als estats de la zona de l’euro, excloent-hi Grècia, puja a 9.794.387.450 euros, import del 
qual l’any 2010 s’han de desemborsar 3.672.895.290 euros. Els desemborsaments s’han 
de començar a produir una vegada hagin estat signats els acords corresponents entre els 
representants dels estats membres de la zona de l’euro i la República Hel·lènica, i 
prèviament el Consell de Ministres ha d’haver-ne autoritzat la signatura i l’aplicació 
provisional per part d’Espanya.

Per instrumentar l’aportació esmentada, que s’ha de materialitzar en l’atorgament d’un 
préstec, es considera que l’instrument pressupostari més adequat és la creació d’un fons 
sense personalitat jurídica dels que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària. La dotació d’aquest fons, atesa la inexistència de crèdit en els pressupostos 
generals de l’Estat per a aquesta finalitat, requereix, al seu torn, l’autorització del 
corresponent crèdit extraordinari per un import de 9.794.387.450 euros.

A fi d’ajudar a superar situacions de desfasament de tresoreria i fins al moment en què 
estigui operatiu el mecanisme conjunt d’ajuda a Grècia, es poden anticipar recursos a la 
República Hel·lènica, a través d’un préstec a curt termini amb càrrec a aquest fons, en els 
termes que convinguin el prestador i el prestatari.
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La situació crítica en què es troba la República Hel·lènica i la seva urgent necessitat de 
liquiditat justifiquen que no es pugui demorar l’articulació dels instruments i tràmits que 
exigeix la formalització del préstec i el seu desemborsament immediat. Aquestes 
constitueixen per tant les raons d’extraordinària i urgent necessitat que motiven l’autorització 
del crèdit extraordinari mitjançant un Reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització inclosa a l’article 86 de la Constitució espanyola, 
a proposta de la vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia i Hisenda, i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Constitució del Fons de Suport a la República Hel·lènica.

1. Es crea el Fons de Suport a la República Hel·lènica, per un import de 9.794.387.450 
euros, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la Secretaria d’Estat 
d’Economia, com a instrument per gestionar el préstec a concedir pel Regne d’Espanya a 
la República Hel·lènica en el marc del compromís assumit pels caps d’Estat i de Govern de 
la zona de l’euro el 25 de març de 2010.

Fins al moment en què estigui operatiu el compromís d’ajuda conjunta assenyalat en 
el paràgraf anterior, es pot realitzar, amb càrrec a aquest Fons, una operació activa de 
préstec a curt termini en els termes i les condicions que convinguin el prestador i el 
prestatari, a fi d’ajudar a superar les dificultats transitòries de tresoreria de la República 
Hel·lènica.

2. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control d’aquest Fons, 
és el que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als fons 
que no tenen personalitat jurídica esmentats a l’article 2.2 d’aquesta Llei.

Article 2. Dotació del Fons de Suport a la República Hel·lènica i autorització del crèdit 
extraordinari.

1. El Fons per al Suport a la República Hel·lènica es dota, amb càrrec al pressupost 
de l’Estat, per un import de 9.794.387.450 euros.

2. Als efectes indicats en l’apartat anterior, s’autoritza un crèdit extraordinari en el 
pressupost de la secció 15, «Ministeri d’Economia i Hisenda», servei 16, «Secretaria 
d’Estat d’Economia», programa 931.M, «Previsió i política econòmica», capítol 8, «Actius 
financers», Article 87, «Aportacions patrimonials», concepte 872, «Aportació patrimonial al 
Fons de Suport a la República Hel·lènica», per un import de 9.794.387.450 euros.

3. El crèdit extraordinari que s’autoritza a l’apartat anterior s’ha de finançar amb deute 
públic.

4. Els rendiments del préstec que es concedeixi i les devolucions del principal s’han 
d’integrar en les dotacions del Fons i s’ha de procedir al seu ingrés en el Tresor Públic 
segons es vagin produint.

Article 3. Gestió del Fons de Suport a la República Hel·lènica.

1. La gestió del Fons l’ha de fer la Secretaria d’Estat d’Economia a través d’un compte 
obert a aquest efecte en el Banc d’Espanya el saldo del qual ha de conformar posició amb 
el compte general del Tresor. La dotació s’ha de transferir a aquest compte segons les 
necessitats de finançament del Fons.

2. Els lliuraments amb càrrec al Fons els ha d’acordar el titular de la Secretaria d’Estat 
d’Economia en compliment de les estipulacions pactades en els acords subscrits.

3. Els rendiments del préstec que es concedeixi i les devolucions del principal s’han 
d’ingressar en el compte del Fons i posteriorment s’han de transferir al compte general del 
Tresor.
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Article 4. Control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

La Intervenció General de l’Administració l’Estat ha de controlar el Fons de Suport a la 
República Hel·lènica a través de l’auditoria pública, en els termes que preveu la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Article 5. Control parlamentari.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de remetre a la Comissió d’Economia i Hisenda 
del Congrés dels Diputats un informe anual sobre l’activitat del Fons de Suport a la 
República Hel·lènica.

Disposició addicional única. Règim fiscal.

El Fons de Suport a la República Hel·lènica ha de tenir, a efectes fiscals, el mateix 
tractament que l’Estat.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament i l’aplicació.

S’habilita el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per dictar les disposicions que 
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que preveu el present Reial 
decret llei.

Disposició final segona. Vigència del Fons de Suport a la República Hel·lènica.

El Fons de Suport a la República Hel·lènica no s’extingeix mentre estiguin pendents de 
compliment qualssevol obligacions econòmiques derivades del préstec concedit.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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