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I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO
19266 REAL DECRETO LEI 6/2002, do 4 de outubro,

polo que se autoriza o ministro de Facenda
para celebrar acordos transaccionais entre o
Estado español, o Fondo Internacional de
Indemnización de Danos Debidos á Contami-
nación por Hidrocarburos de 1971 e os prexu-
dicados polo sinistro do buque «Mar Exeo»,
e se concede un crédito extraordinario por
i m p o r t e d e 6 3 . 6 2 5 . 7 2 1 , 3 6 e u r o s .
(«BOE» 239, do 5-10-2002.)

O buque de bandeira grega «Aegean Sea» sufriu un
sinistro na Coruña o 3 de decembro de 1992, produ-
cíndose o derrame dunhas 80.000 toneladas de petró-
leo. Os afectados iniciaron dilixencias penais, que deron
lugar a que o Xulgado do Penal número 2 da Coruña,
o 30 de abril de 1996, e a Audiencia Provincial da Coru-
ña, o 18 de xuño de 1997, dictaran sentencias con-
denando o capitán do buque «Mar Exeo» e o práctico
do porto da Coruña como directa e solidariamente res-
ponsables do sinistro a indemniza-los prexudicados. Así
mesmo, declaraban que o UK Club Asegurador («United
Kingdom Mutual Steanship Assurance Association») e
o Fondo Internacional de Indemnización de Danos Debi-
dos á Contaminación por Hidrocarburos de 1971 (FI-
DAC) eran responsables dos danos causados polo sinis-
tro e que esta responsabilidade era solidaria. Por último,
condenaban o propietario do «Mar Exeo» («Aegean Sea
Traders Corporation») e o Estado español como respon-
sables civís subsidiarios do capitán e do práctico do
porto.

Na sentencia penal fíxanse as cifras concretas de
indemnización a favor de certos reclamantes, pero na
maior parte dos casos déixase a determinación da res-
ponsabilidade civil derivada do delicto á fase de exe-
cución de sentencia. Ademais, outros afectados reser-
varon as súas accións indemnizatorias para as exerceren,
unha vez concluído o proceso penal, ante a xurisdicción
civil. Así, no momento presente, transcorridos dez anos,
non só non se cuantificaron as responsabilidades civís
senón que nin sequera resulta posible predici-lo final
do proceso.

A cantidade reclamada no seu día polos afectados
ascende a 47.080.935.550 pesetas de 1992. O FIDAC,
o propietario do barco e o Club Asegurador UK teñen
un límite de indemnización máximo conxunto que ascen-
de a 57.177.127 euros, conforme os convenios inter-
nacionais aplicables. Pola súa parte, o Estado español
non ten ningún límite de responsabilidade.

Os efectos do naufraxio trataron de paliarse mediante
certos préstamos concedidos polo ICO, a partir de 1993
e ata 1998, préstamos cun principal que ascendeu en
total a 12.328.681.637 pesetas (74.096.868,95 euros).

Posteriormente, o FIDAC, o UK Club e o propietario
do «Aegean Sea» ofrecéronlle ó Estado español chegar
a un acordo extraxudicial para poñer fin ás controversias

xurdidas na execución da sentencia e nas reclamacións
civís pendentes, comprometéndose o FIDAC a lle aboar
ó Estado español 38.386.171,99 euros, que comple-
mentarían os 15.704.917,40 euros xa aboados, ata tota-
lizar un importe de 54.091.089,39 euros, próximo ó
seu límite máximo de responsabilidade de 57.177.127
euros.

Ademais, recentemente, chegouse a un principio de
acordo sobre a indemnización a recibir agora coa maioría
dos representantes dos afectados, que permiten con-
cluí-los procesos pendentes en termos satisfactorios para
tódalas partes, sobre a base dos danos producidos no
seu día, valorados polas administracións ou organismos
públicos españois ou polo FIDAC, actualizados ó 37,5
por 100, deducindo as cantidades xa aboadas polo
FIDAC, actualizadas ó 16,5 por 100, e o principal dos
créditos outorgados polo Instituto de Crédito Oficial,
actualizados ó 9,2 por 100, e engadindo os xuros paga-
dos ó ICO, actualizados ó 9,2 por 100.

Por iso, o Goberno considera non só necesario senón
tamén urxente acudir ó instrumento do real decreto lei,
dado que son xa insostibles as precarias situacións eco-
nómicas e sociais xeradas para moitos dos damnificados,
tendo en conta o tempo transcorrido desde o sinistro,
dez anos, o gran número de afectados e o feito de estes
se encontraren obrigados na actualidade a satisfacer ó
ICO xuros polos préstamos recibidos deste, polo que
non parece adecuado continua-la execución da sentencia
(que podería demorarse durante outro longo período de
tempo) sen esgotar previamente as posibilidades de aca-
dar un acordo extraxudicial, e considerando ademais que
desde un punto de vista xurídico a transacción constitúe
o medio idóneo para lle poñer fin a un proceso complexo,
dilatado no tempo, que permite a tódalas partes, con
intereses contrapostos, beneficiarse da seguridade xurí-
dica que se obtén por medio da transacción mediante
concesións ou sacrificios recíprocos.

Para estes efectos, este real decreto lei autoriza a
realización da transacción que vai levar a cabo o Gober-
no, a través do Ministerio de Facenda, para compensa-las
reclamacións indemnizatorias que se encontran penden-
tes na actualidade na vía civil ou de execución penal.

Isto determina a aprobación dun crédito extraordi-
nario para atende-lo pagamento das indicadas indem-
nizacións.

Na súa virtude, en uso da autorización contida no
artigo 86 da Constitución Española, por proposta do vice-
presidente segundo do Goberno e ministro de Economía,
e do ministro de Facenda, de acordo co Consello de
Estado en pleno e logo de deliberación do Consello de
Ministros na súa reunión do día 4 de outubro de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Convenio co FIDAC, UK Club e propietario
do «Aegean Sea».

Autorízase o ministro de Facenda para que, en nome
do Estado español, asine o acordo co Fondo Internacional
de Indemnización de Danos Debidos á Contaminación
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por Hidrocarburos de 1971 (FIDAC), UK Club e o pro-
pietario do buque «Aegean Sea», polo que o FIDAC se
c o m p r o m e t a a l l e a b o a r ó E s t a d o e s p a ñ o l
38.386.171,99 euros, a cambio de que o Estado espa-
ñol, como interlocutor dos reclamantes, se comprometa
a indemniza-los danos e perdas sufridos por estes.

Os termos do dito acordo son esencialmente os
seguintes:

a) O Estado español comprométese a indemniza-lo
total dos danos e perdas sufridos por tódolos reclaman-
tes que figuran no anexo 1 do acordo, que son tamén
os que constan no anexo deste real decreto lei.

b) O Estado español comprométese a indemnizar
a todos e cada un dos prexudicados que obteñan unha
resolución xudicial final ou executable dun xulgado ou
tribunal español ó seu favor que condene o propietario,
o UK Club ou o FIDAC ó pagamento de calquera indem-
nización como resultado do sinistro.

c) O FIDAC libera o Estado español de calquera tipo
de responsabilidade derivada do exercicio de accións
dos prexudicados indicados no anexo 2 do acordo, as
reclamacións dos cales non se inclúen entre as que son
obxecto da transacción entre o Estado español e o
FIDAC.

d) O propietario, o UK Club e o FIDAC renuncian
a calquera acción de recobramento contra o Estado espa-
ñol á que puidesen ter dereito como resultado da dis-
tribución de responsabilidades fixadas pola Audiencia
Provincial da Coruña na sentencia do 18 de xuño de
1997.

Artigo 2. Convenios cos damnificados.

Así mesmo, autorízase o ministro de Facenda a subs-
cribir cos damnificados que o acepten acordos transac-
cionais individuais polos que estes renuncien a tódalas
accións xudiciais en vía civil ou penal e a calquera recla-
mación indemnizatoria extraxudicial derivadas do sinis-
tro do buque «Mar Exeo», percibindo, como contrapartida
da dita renuncia, as cantidades individuais que figuran
no anexo deste real decreto lei, fixándose como límite
para o aboamento ós damnificados a cantidade global
máxima de 63.625.721,36 euros.

Os termos dos ditos acordos transaccionais indivi-
duais serán esencialmente os seguintes:

a) O Estado español, o Instituto de Crédito Oficial
e cada un dos damnificados proceden á execución
extraxudicial da sentencia do Xulgado do Penal número 2
da Coruña do 30 de abril de 1996 ou poñen fin ós
procesos xudiciais que se seguen nos xulgados de pri-
meira instancia con relación ó sinistro do buque «Mar
Exeo».

b) Os damnificados aceptan como avaliación dos
seus danos por tódolos conceptos as valoracións e a
súa actualización, que se conteñen no anexo deste real
decreto lei, e, se é o caso, unha vez descontadas as
cantidades anticipadas polo FIDAC e compensados os
principais dos créditos concedidos polo Instituto de Cré-
dito Oficial e sumados os xuros aboados ó dito instituto
polos damnificados, aceptan tamén as cantidades finais
que lles corresponde percibir fixadas no mesmo anexo
do real decreto lei. No caso de existiren xuros pagados
ó Instituto de Crédito Oficial con posterioridade ó 31

de decembro de 2001, serán devolvidos polo seu valor
nominal ós damnificados que xustifiquen o devandito
pagamento ó mencionado instituto.

c) Os damnificados desisten de forma irrevogable
e incondicional de calquera acción, recurso ou instancia
pendente de resolución xudicial, renunciando, así mes-
mo, a iniciar no futuro calquera acción, procedemento
ou reclamación, calquera que sexa a súa natureza, carác-
ter ou denominación, xudicial ou extraxudicial, contra
o Estado español, FIDAC, UK Club, «Aegean Sea, Trad-
ders Corporation», capitán e práctico, relativos ó sinistro
do buque «Mar Exeo».

d) O Instituto de Crédito Oficial comprométese a
outorga-la correspondente carta de pagamento polos
principais e os xuros non pagados dos préstamos con-
cedidos no seu día por razón do sinistro.

e) A eficacia destes acordos individuais queda con-
dicionada a que o FIDAC lle aboe ó Estado español
38.386.171,99 euros.

Artigo 3. Crédito extraordinario.

Para atende-las obrigas que se deriven do disposto
neste real decreto lei concédese un crédito extraordinario
ó orzamento en vigor da sección 15: «Ministerio de
Facenda»; servicio 01: «Ministerio, Subsecretaría e Ser-
vicios Xerais»; programa 611A: «Dirección e Servicios
Xerais de Economía e Facenda»; capítulo 4: «Transfe-
rencias correntes»; artigo 48: «A familias e institucións
sen fins de lucro»; concepto 480: «Para pagamento de
indemnizacións motivadas polo sinistro do buque ‘‘Mar
Exeo’’», por importe de 63.625.721,36 euros.

Artigo 4. Financiamento do crédito extraordinario.

O crédito extraordinario que é aprobado por este real
decreto lei financiarase coa achega do FIDAC, por impor-
te de 38.386.171,99 euros, e con débeda pública, de
conformidade co establecido no artigo 101 do texto
refundido da Lei xeral orzamentaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, por
importe de 25.239.549,37 euros.

O remanente que presente o indicado crédito extraor-
dinario ó finaliza-lo exercicio de 2002 poderá incorpo-
rarse ó exercicio seguinte, por acordo do ministro de
Facenda.

Disposición derradeira primeira. Disposicións de desen-
volvemento.

Os ministerios de Facendo e de Economía poderán
dispoñe-las medidas oportunas para lle dar cumprimento
ó disposto neste real decreto lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 4 de outubro de 2002.
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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