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gamento da escritura de constitución da sociedade xes-
tora, aplicaráselle-lo réxime previsto no artigo 12 do pre-
sente real decreto.

4. O capital inicial da sociedade xestora distribuirase
a partes iguais entre as entidades que deban adherirse
ó fondo de garantía de investimentos, sen prexuízo de
que unha vez constituído o fondo as ditas participacións
se adapten ós criterios establecidos no artigo 17 do
presente real decreto.

Disposición transitoria segunda. Actuacións anteriores
á constitución das sociedades xestoras.

A CNMV poderá requirir das empresas de servicios
de investimento as actuacións precisas para unha rápida
e eficaz constitución da sociedade xestora a que se refire
o artigo 2 do presente real decreto.

Disposición transitoria terceira. Constitución do fondo
de garantía de investimentos.

1. No prazo máximo dun mes desde a data de apro-
bación do seu primeiro orzamento por parte da CNMV,
a sociedade xestora procederá á constitución do fondo.
Desde ese mesmo momento a sociedade xestora asu-
mirá as tarefas de representación e xestión do fondo.

2. A sociedade xestora deberá elaborar un orzamen-
to para o primeiro exercicio de funcionamento do fondo,
que deberá aprobar no prazo de quince días a partir
da data do outorgamento da escritura de constitución
da sociedade xestora. Ó devandito orzamento seralle de
aplicación o disposto no artigo 8 do presente real decre-
to, coas adaptacións oportunas.

Disposición derradeira primeira. Habilitación compe-
tencial.

O presente real decreto ten carácter básico e díctase
ó amparo da competencia exclusiva do Estado atribuída
polo artigo 149.1.11.a e 13.a da Constitución española.

Disposición derradeira segunda. Habilitacións norma-
tivas ó ministro de Economía.

1. Á vista da experiencia habida no proceso de cons-
titución e desenvolvemento posterior dos fondos de
garantía de investimentos, o ministro de Economía pode-
rá, logo de informe da CNMV, actualiza-las porcentaxes
consignadas nos números 1 e 2 do artigo 8 deste real
decreto, así como os criterios de distribución das ache-
gas anuais entre as entidades adheridas ós fondos reflec-
tidos no número 5 dese mesmo artigo.

2. O ministro de Economía ou, se é o caso, coa
súa habilitación expresa, o Banco de España e a CNMV,
dictarán as disposicións necesarias para a execución e
desenvolvemento deste real decreto, en particular no
que concirne ó réxime de investimentos e de financia-
mento dos fondos de garantía de investimentos e á infor-
mación que se debe proporcionar ós investidores, tanto
sobre a cobertura de que gozan os investidores como
sobre supostos concretos en que se producisen as cir-
cunstancias que dean lugar á execución da garantía que
prestan tales fondos.

Disposición derradeira terceira. Habilitacións normati-
vas á Comisión Nacional do Mercado de Valores e
ó Banco de España.

Habilítase a CNMV e o Banco de España para que
mediante circular determinen os criterios de valoración
a aplicar ós distintos tipos dos valores e instrumentos

financeiros non cotizados a integrar na base de cálculo
das achegas anuais ós fondos no marco do previsto,
respectivamente, no número 6 do artigo 8 deste real
decreto e no número 1 do artigo 3 do Real decreto
2606/1996, na nova redacción dada polo artigo 25 des-
te real decreto.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado», sen
prexuízo do previsto na disposición derradeira primeira,
número 2, da Lei 37/1998, do 16 de novembro, de
reforma da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do mercado
de valores, polo que a cobertura dos fondos de garantía
de investidores se retrotrae ó 1 de xullo de 1993.

Dado en Palma de Mallorca o 3 de agosto de 2001.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno

para Asuntos Económicos

e ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

XEFATURA DO ESTADO

15548 CORRECCIÓN de erratas da Lei 13/2000, do
28 de decembro, de orzamentos xerais do
Estado para o ano 2001. («BOE» 189,
do 8-8-2001.)

Advertidas erratas no texto da Lei 13/2000, do 28
de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o
ano 2001, publicado no «Boletín Oficial del Estado»,
suplemento número 2 en lingua galega, do 25 de xaneiro
de 2001, procédese a efectua-las oportunas correccións:

Na páxina 149, segunda columna, artigo 39, número
catro, sétima liña, onde di: «... (426,35 euros)...», debe
dicir: «... (4.426,35 euros)...».

Na páxina 150, segunda columna, artigo 42, número
tres, primeira liña, onde di: «...deste título I...», debe dicir:
«... deste título....».

Na páxina 152, segunda columna, artigo 45, número
tres, cadro de «Complementos para mínimos», «Pensión
de xubilación ou retiro sen cónxuxe a cargo», onde di:
«874.270 pesetas/ano», debe dicir: «874.370 pese-
tas/ano».

Na páxina 160, segunda columna, artigo 66, número
1.5.1, «Servicio móbil aeronáutico», no coeficiente C5,
do Código de modalidade 1512, onde di: «0,85», debe
dicir: «0,1».

Na páxina 172, primeira columna, artigo 81, expli-
cación da variable IEirpfi (1996), 12.a liña, onde di: «...
respecto ó do ano 2000...», debe dicir: «... respecto ó
do ano 2001...».

Na páxina 181, primeira columna, disposición adi-
cional vixésima.Un. «Actividades e programas prioritarios
de mecenado e outros incentivos de interese xeral», onde
di: «... no anexo 7 da dita lei...», debe dicir: «... no anexo
VII da dita lei...». Pola súa vez, no mesmo punto débese
substituí-la referencia á «Muralla Románica», por «Mu-
ralla Romana».


