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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
4328 Lei 8/2014, do 22 de abril, sobre cobertura por conta do Estado dos riscos da 

internacionalización da economía española.

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu 
sanciono a seguinte lei:

PREÁMBULO

A recente crise financeira internacional fai imperativo conseguir unha maior eficiencia 
e eficacia das políticas de internacionalización da empresa. A demanda externa, ademais 
de se converter no motor da recuperación da nosa economía, está chamada a se 
converter nun elemento estrutural clave para o crecemento a longo prazo da economía 
española. A realidade en que se desenvolven as nosas empresas é moito máis complexa 
e á tradicional exportación de bens uniuse a exportación de servizos e os investimentos 
no exterior como actividades destacadas da dimensión internacional das nosas empresas. 
Estas actividades, máis alá do seu efecto positivo directo sobre a nosa produción, 
contribúen a xerar condicións máis competitivas para as empresas españolas dando lugar 
a un círculo virtuoso e xerando externalidades positivas para o conxunto da economía.

A cobertura por conta do Estado dos riscos da internacionalización a través dos 
distintos instrumentos de seguro ou garantía que permite a normativa vixente foi, desde a 
súa creación, un instrumento esencial da política comercial española. A través del, o 
Estado dá cobertura a gran parte dos riscos asociados ás operacións de 
internacionalización, xa sexan riscos de carácter comercial, político ou extraordinario. 
Como instrumento de política comercial, ten a vantaxe de complementar e completar o 
financiamento privado posto que se apoia nel servindo de catalizador en momentos como 
o actual, de insuficiencia de recursos financeiros, para financiar as operacións de 
comercio e investimentos. Ao mesmo tempo, o seguro por conta do Estado xerou, desde 
a súa creación, un fluxo de ingresos neto positivo para o Estado. Por outra parte, é cada 
vez máis notorio que as empresas innovadoras necesitan realizar proxectos de I+D+i en 
cooperación internacional con outras empresas e centros de I+D que reforcen a súa 
competitividade e, asemade, senten as bases para estender a súa presenza en mercados 
exteriores.

Como instrumento de política comercial, o seguro por conta do Estado debe garantir 
que os nosos exportadores e investidores contan con condicións tan competitivas como 
as dos seus competidores nos mercados internacionais. É esencial que o Estado 
estableza as condicións para garantir o anterior, compatibilizando este obxectivo coa 
consecución dun maior equilibrio financeiro para o sistema co menor impacto orzamentario 
posible. De igual modo, débese verificar que as nosas empresas reciben un servizo 
adecuado cando solicitan cobertura por conta do Estado, á vez que se atende a que 
sexan exclusivamente os intereses da nosa política comercial exterior os que enmarcan 
as decisións sobre a mencionada cobertura.

A Lei 10/1970, do 4 de xullo, pola que se modifica o réxime do seguro de crédito á 
exportación, atribúe á Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, 
Sociedad Anónima, en diante, a CESCE, de forma exclusiva a xestión do seguro por 
conta do Estado. Porén, a posible perda da participación maioritaria do Estado no capital 
da CESCE, de acordo co previsto no Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas 
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para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, fai necesaria 
unha nova lei. Neste sentido, a cobertura por conta do Estado dos riscos asociados á 
internacionalización realizarase a través dun axente xestor con quen se celebrará un 
convenio de xestión, sen que sexa necesaria a natureza pública daquel. Para garantir que 
o axente xestor desempeña as súas atribucións conforme as instrucións dos órganos 
responsables da política comercial española resulta necesaria a creación dunha Comisión 
de Riscos por Conta do Estado. Esta Comisión controlará a xestión do seguro por conta 
do Estado realizada polo axente xestor, co fin de que a dita xestión se realice con 
dilixencia e en condicións idóneas de custos, asignando a esta os recursos necesarios, 
cumprindo coas prioridades da nosa política comercial e permitindo aos nosos 
exportadores competir en igualdade de condicións cos seus competidores. De igual 
forma, a actividade do axente xestor deberá cumprir co Acordo xeral sobre liñas directrices 
en materia de crédito á exportación con apoio oficial, ou consenso OCDE. Con isto, o 
obxectivo que se alcanzaría a medio prazo sería unha asignación máis adecuada de 
recursos.

Ao mesmo tempo, o axente xestor da conta do Estado debe ter como criterio de 
actuación fundamental a prestación dun servizo adecuado aos exportadores españois de 
forma que estes, ao competiren nos mercados internacionais, estean nas mesmas 
condicións que os seus competidores doutros países con esquemas similares de 
cobertura de riscos. Por isto, o axente xestor deberá actuar seguindo as directrices da 
Comisión de Riscos por Conta do Estado e responder ante ela, quen asumirá as funcións 
principais para garantir o control público da actividade da conta do Estado. O axente 
xestor asumirá a xestión en exclusiva deste servizo por canto afecta de maneira decisiva 
os intereses da política comercial española, constituíndose nun instrumento indispensable 
para o posicionamento económico internacional de España.

Resulta esencial, ao mesmo tempo, delimitar o marco económico-financeiro en que o 
axente xestor realizará as tarefas encomendadas, e establecer de forma clara na lei que 
o Estado asumirá a responsabilidade última como garante ou asegurador das coberturas 
concertadas pola súa conta. Para isto, os orzamentos xerais do Estado fixarán anualmente 
o límite das ditas coberturas. Ademais, a lei propón, igualmente, a creación dun Fondo de 
Reserva dos Riscos da Internacionalización de titularidade estatal co fin de facilitar a 
xestión dos recursos á disposición do axente xestor e de mellorar a súa capacidade de 
actuación sen que isto implique custo adicional para o Estado nin ningunha limitación dos 
seus dereitos.

Por outro lado, a lei prevé un prazo de oito anos durante o cal a CESCE actuará como 
axente xestor. Desta forma será posible que a xestión da compañía se poida beneficiar da 
mellora na eficacia e eficiencia asociadas ao novo marco regulatorio asegurando, 
asemade, a estabilidade do sistema de modo que exportadores, investidores e entidades 
financeiras poidan contar co apoio da CESCE evitando sobresaltos na xestión do seguro. 
A selección do axente xestor, unha vez transcorrido o dito prazo, deberase realizar 
garantindo a idoneidade dos candidatos entre os cales se seleccionará o que asegure a 
maximización da eficacia na xestión da conta do Estado coas restricións que o control 
público do sistema de apoio oficial á internacionalización exixe, polo que convén excluír 
expresamente este procedemento de selección do axente xestor da aplicación das 
prescricións da lexislación de contratos do sector público sen prexuízo da aplicación dos 
principios establecidos na dita normativa e no Tratado de funcionamento da Unión 
Europea: transparencia, publicidade, concorrencia, idoneidade, igualdade de trato e non 
discriminación, e atendendo á misión que se encomenda, para desenvolver o 
procedemento encamiñado a designar o axente xestor.

A lei está estruturada en tres títulos. O título preliminar delimita o seu obxecto e 
establece unha serie de definicións para efectos do previsto nela.

O título I detalla o esquema mediante o cal o Estado, a través dun axente xestor, dará 
cobertura a determinados riscos da internacionalización, e fixa o marco en que este 
axente actuará por conta do Estado. Un convenio de xestión recollerá o conxunto de 
tarefas que debe realizar o dito axente.
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O título II está dividido en dous capítulos. No capítulo I procédese á creación da 
Comisión de Riscos por Conta do Estado, que substitúe a Comisión do Consello de 
Administración da CESCE prevista no artigo 27.2.a) do Decreto 3138/1971, do 22 de 
decembro, polo que se regula o seguro de crédito á exportación, a cal herda as súas 
funcións, e asígnanselle outras para que sexa o órgano a través do cal a Administración 
instrúa e controle o axente xestor. A Comisión convértese en correa de transmisión da 
política de internacionalización e de xestión da débeda externa no que concirne ao seguro 
por conta do Estado. O capítulo II aborda o réxime orzamentario, de contabilidade e de 
financiamento da conta do Estado.

Por último, inclúense cinco disposicións adicionais que establecen, a primeira, que a 
aplicación desta lei non supón aumento do gasto público; a segunda, que a CESCE será 
o axente xestor por un prazo determinado a partir do momento en que a Compañía deixe 
de ser unha entidade con maioría de capital público; a terceira disposición adicional 
establece a aplicación da lei ás pólizas en vigor; a cuarta disposición adicional refírese ás 
modificacións orzamentarias que se van introducir, e a quinta refírese á constitución do 
Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización. Inclúense tamén unha derrogatoria 
e cinco disposicións derradeiras, a primeira modifica a Lei 50/1998, do 30 de decembro, 
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, e a Lei 33/2003, do 3 de novembro, 
do patrimonio das administracións públicas, en relación cos consorcios de zona franca; a 
segunda modifica a Lei 36/2010, do 22 de outubro, do Fondo para a Promoción do 
Desenvolvemento, e as tres últimas refírense ao título competencial, ao desenvolvemento 
regulamentario e á entrada en vigor da lei.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

1. Esta lei ten por obxecto establecer o réxime xurídico da cobertura por conta do 
Estado dos riscos derivados da internacionalización da economía española.

2. A cobertura destes riscos por conta do Estado constitúe un servizo de interese 
económico xeral como instrumento do sistema español de apoio financeiro oficial á 
internacionalización da actividade das empresas españolas e deberá desenvolverse no 
marco da política comercial común da Unión Europea e de conformidade cos acordos e 
convenios internacionais de que España sexa parte.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos desta lei, enténdese por:

a) Riscos da internacionalización: son aqueles susceptibles de xeraren prexuízos 
nas operacións de investimento directo ou de exportación de bens e servizos, incluídos 
os que leven asociados proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación, así 
como os derivados do financiamento destas operacións, e os asumidos en xeral naquelas 
operacións que presenten un interese estratéxico para a internacionalización da economía 
española.

b) Modalidades autorizadas de cobertura: son aqueles contratos de cobertura, 
instrumentados como póliza de seguro ou garantía irrevogable, que sexan concertados 
por conta do Estado co obxecto de cubrir os distintos riscos da internacionalización.

c) Convenio de xestión: é o convenio subscrito entre o Estado e o axente xestor que 
regula a prestación de servizos deste por conta do Estado, os dereitos e obrigacións do 
Estado e do axente xestor.

d) Asegurados e beneficiarios das garantías: son aquelas empresas ou entidades 
aseguradas ou garantidas que, por estaren expostas aos riscos da internacionalización, 
contratan a cobertura deses riscos por conta do Estado.
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TÍTULO I

Xestión da cobertura de riscos da internacionalización por conta do Estado

Artigo 3. Cobertura dos riscos da internacionalización.

1. Calquera entidade de seguros autorizada para operar nos ramos do seguro de 
crédito ou de caución poderá cubrir riscos derivados de operacións de internacionalización.

2. Malia o disposto no número anterior, o Estado, mediante as modalidades 
autorizadas de cobertura, poderá cubrir, nos termos e cos límites previstos na normativa 
da Unión Europea e estatal, os riscos da internacionalización definidos no artigo 2.a) 
desta lei e nas súas normas de desenvolvemento.

3. Os riscos cubertos poderán ser de carácter comercial, político, extraordinario, ou 
doutra natureza, sempre que estean previstos nas modalidades vixentes de póliza de 
seguro autorizadas ou que poida autorizar o ministro de Economía e Competitividade 
como cobertura de riscos por conta do Estado.

a) Son riscos comerciais que pode cubrir o Estado nas operacións de 
internacionalización aqueles susceptibles de xeraren perdas derivadas da falta de 
cumprimento dos compromisos asumidos polos debedores privados, xa sexa na fase 
previa á expedición de bens ou á prestación dos servizos, ou a partir destas últimas. 
Principalmente poderán ser obxecto de cobertura dentro desta categoría os de perda por 
resolución de contrato e os de crédito. Os ditos incumprimentos poderán ter lugar no país 
do debedor, dos garantes ou noutros países, sempre que tales situacións estean ligadas 
á dita operación de internacionalización.

b) Son riscos políticos que pode cubrir o Estado nas operacións de 
internacionalización:

1.º Aqueles susceptibles de xeraren perdas aos asegurados derivadas de 
circunstancias que teñen a súa orixe nas actuacións e decisións de institucións públicas, 
así como as derivadas de situacións económicas críticas que afectan de forma 
xeneralizada un mercado internacional ou nacional ou unha economía no seu conxunto.

2.º Os conflitos armados e a violencia política, a falta de convertibilidade ou 
problemas de transferencia, os acontecementos políticos ou económicos que produzan 
alteracións da balanza de pagamentos ou alteracións da paridade monetaria e a falta de 
cumprimento de compromisos de entidades oficiais e compradores públicos.

3.º En operacións de investimento directo súmanse aos anteriores os riscos 
derivados do incumprimento de compromisos dos reguladores públicos e a expropiación, 
nacionalización ou confiscación de activos vinculados ao investimento.

c) Son riscos de tipo extraordinario que pode cubrir o Estado nas operacións de 
internacionalización aqueles susceptibles de xeraren perdas aos titulares da cobertura 
derivadas de desastres naturais e riscos catastróficos.

4. De entre as operacións con riscos susceptibles de seren cubertos por conta do 
Estado definidos nos números anteriores, corresponderá ao ministro de Economía e 
Competitividade determinar, de conformidade coa normativa da Unión Europa e estatal, 
aquelas operacións excluídas da cobertura por conta do Estado en atención a que os 
riscos vinculados a estas se definan como riscos negociables:

a) Pola súa natureza.
b) Polo prazo das operacións.
c) Polos mercados en que se desenvolvan estas últimas.
d) Por calquera outro aspecto, límite e condición que fixe o dito ministerio, tales 

como a moeda de contratación.
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5. O Estado asumirá os resultados derivados da cobertura dos riscos da 
internacionalización conforme as estipulacións que se establezan en cada modalidade de 
póliza e no correspondente contrato de cobertura.

6. Na cobertura dos riscos da internacionalización o Estado dirixirá a súa actividade 
especialmente ás operacións de interese estratéxico para a internacionalización, definidas 
como aquelas operacións que implican ou promoven a internacionalización das pequenas 
e medianas empresas españolas, así como aquelas que comporten o investimento directo 
de empresas españolas no exterior ou a exportación de bens e servizos de orixe e 
fabricación española nunha porcentaxe suficientemente significativa do contrato de 
exportación e/ou do seu posible financiamento, a criterio da Secretaría de Estado de 
Comercio do Ministerio de Economía e Competitividade, ou cando, en ausencia do dito 
requisito, concorran circunstancias especiais que xustifican ese interese a criterio da 
Comisión de Riscos por Conta do Estado, seguindo as directrices do Ministerio de 
Economía e Competitividade a través da Secretaría de Estado de Comercio.

7. As operacións internacionais que sexan cubertas conforme o disposto nesta lei 
deberán cumprir cos principios de transparencia e bo goberno aceptados polo Reino de 
España e, en particular, co disposto no Convenio para combater a corrupción de axentes 
públicos estranxeiros nas transaccións económicas internacionais. O axente xestor 
deberá contrastar que os proxectos aos cales dá cobertura oficial adoptan prácticas e 
medidas adecuadas de prevención e mitigación dos riscos ambientais.

Artigo 4. Cobertura de riscos por conta do Estado mediante un axente xestor.

1. A Administración xeral do Estado xestionará a cobertura de riscos por conta do 
Estado por medio dun axente xestor, que será designado polo ministro de Economía e 
Competitividade. No procedemento de selección do axente xestor non resultarán 
aplicables as prescricións do texto refundido da Lei de contratos do sector público, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e respectaranse os 
principios de idoneidade, transparencia, publicidade, concorrencia, igualdade de trato e 
non discriminación.

2. O axente xestor será a entidade encargada, actuando con carácter exclusivo 
como asegurador ou garante, de realizar a xestión e administración da cobertura dos 
riscos derivados da internacionalización que en cada momento asuma por conta do 
Estado.

3. O ministro de Economía e Competitividade subscribirá un convenio de xestión 
con quen designe axente xestor. Os dereitos, obrigacións e tarefas que desenvolverá o 
axente xestor estarán contidos no convenio de xestión, que se deberá axustar ao previsto 
nesta lei e na normativa que a desenvolva.

4. O axente xestor deberá estar autorizado para operar como entidade aseguradora 
e reaseguradora nos ramos de crédito e de caución en España e deberá contar cos 
coñecementos, os medios e a experiencia necesarios para desenvolver a dita función. O 
axente xestor estará sometido ao réxime de supervisión das autoridades españolas en 
materia de ordenación e supervisión de seguros, sen prexuízo da función de tutela e 
competencias do Ministerio de Economía e Competitividade a través da Secretaría de 
Estado de Comercio na xestión do seguro de crédito á exportación.

5. O axente xestor asumirá a actividade de xestión da conta do Estado ao seu risco 
e ventura, entendido como asunción do risco empresarial da dita función xestora, sen 
prexuízo da responsabilidade última do Estado como asegurador ou garante das 
coberturas concertadas por conta del, de forma que o axente xestor non responde 
patrimonialmente das perdas cubertas por conta do Estado. Para estes efectos, e sen 
prexuízo das competencias da Comisión de Riscos por Conta do Estado prevista nesta 
lei, corresponderá ao axente xestor a ordenación dos medios materiais e humanos 
necesarios para prover unha eficaz e eficiente xestión da conta do Estado.

6. O axente xestor estará habilitado para actuar por conta do Estado. Os termos e 
condicións desta habilitación son os previstos nesta lei, no seu desenvolvemento 
regulamentario e no convenio de xestión que se subscriba co Estado. Este convenio de 
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xestión recollerá como causas da súa resolución, entre outras, a vulneración das 
prohibicións ou o incumprimento das obrigacións recollidas nesta lei e no seu 
desenvolvemento regulamentario.

7. Para efectos de poder ser designado e manterse no exercicio das súas funcións, 
o axente xestor estará sometido ao seguinte réxime:

a) O axente xestor deberá prestar adecuadamente o servizo de interese xeral que 
se lle confía como misión específica, preservando os intereses da política comercial 
española.

Para garantir que o axente xestor presta adecuadamente o servizo de interese xeral 
que se lle confía non se poderá encontrar en situación de conflito de interese declarada 
pola Secretaría de Estado de Comercio, nin no momento da súa designación nin durante 
a vixencia do convenio. Por tanto, durante a vixencia do convenio de xestión, o axente 
xestor deberá comunicar á Secretaría de Estado de Comercio calquera alteración das 
circunstancias relevantes que fosen tidas en conta para a apreciación da situación de 
conflito de interese.

Entenderase que existe conflito de interese cando o axente xestor estea ou pase a 
estar controlado directa ou indirectamente por entidades que xestionen a cobertura de 
riscos da internacionalización por conta doutro Estado ou se xere unha situación de 
vinculación significativa coas ditas entidades.

No procedemento instruído para determinar a existencia de circunstancias 
acreditativas de situacións de control ou de vinculación significativa quedará garantida a 
ausencia de discriminación por razón de nacionalidade e o pleno respecto á libre 
circulación de mercadorías, persoas, servizos e capitais no mercado interior nos termos 
do Tratado de funcionamento da Unión Europea e no dereito da Unión.

b) O axente xestor non se poderá encontrar incurso nos supostos de prohibición de 
contratar co sector público nos termos previstos polo artigo 60 do texto refundido da Lei 
de contratos do sector público.

c) O axente xestor non poderá estar sometido a medidas de garantía da solvencia 
futura ou de control especial, previstas nos artigos 38 e 39 do texto refundido da Lei de 
ordenación e supervisión de seguros privados, nin ter sido sancionado por infraccións 
graves ou moi graves das previstas no artigo 40.3 e 40.4 da dita norma.

d) No caso en que o axente xestor realice operacións de cobertura de risco de 
crédito por conta propia, deberá manter unha separación estrita entre estas operacións e 
as que cubra por conta do Estado. A forma en que se instrumentará a dita separación 
será obxecto de desenvolvemento regulamentario e deberá constar no convenio de 
xestión.

e) Ao persoal directivo do axente xestor a quen se vaia encomendar a xestión e 
administración da cobertura de riscos por conta do Estado seranlle de aplicación as 
previsións dos artigos 15 e 74 do texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos 
seguros privados. Sen prexuízo do anterior, o seu nomeamento ou contratación para o 
desempeño destas funcións deberá ser previamente comunicado á Secretaría de Estado 
de Comercio.

Artigo 5. Réxime de actuación do axente xestor.

1. O axente xestor realizará, por conta do Estado, as actividades principais de 
estudo, preparación, negociación, formalización e seguimento dos contratos de cobertura, 
ademais das correspondentes actividades de minoración ou evitación de sinistros e 
recobramento, unha vez que se aboe a indemnización, así como calquera outra actividade 
complementaria que se considere necesaria para a eficiente xestión da cobertura de 
riscos por conta do Estado, e da débeda por conta do Estado e, en xeral, dos instrumentos 
de apoio financeiro oficial á internacionalización da empresa española. No exercicio 
destas funcións deberá manter permanentemente informado o Ministerio de Economía e 
de Competitividade sobre calquera aspecto que este considere necesario en relación coa 
xestión dos riscos asumidos polo Estado.
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2. O axente xestor asumirá directamente fronte aos asegurados e beneficiarios das 
coberturas o cumprimento dos deberes e obrigacións que deriven dos contratos de 
cobertura. Para estes efectos, o axente xestor fixará o importe de indemnizacións e 
xestionará o aboamento das indemnizacións ou pagamentos dos cales se responsabiliza 
o Estado e que resulten procedentes por aplicación dos contratos de cobertura.

3. Nos contratos de cobertura por conta do Estado que xestione o axente xestor, ao 
aboar este a indemnización subrogarase por conta daquel no importe do crédito 
indemnizado, exercendo os dereitos que ao Estado corresponden sobre el. Esta 
subrogación alcanzará tanto o crédito como os seus xuros, garantías e calquera outro 
dereito derivado del, resultando representante do asegurado ou beneficiario na xestión de 
calquera parte vencida ou por vencer que non estea amparada polo seguro ou, se for o 
caso, a garantía. O axente xestor manterá a dirección do procedemento de recobramento 
e o asegurado ou beneficiario estará obrigado a seguir as súas instrucións en relación 
con procedemento.

4. En relación co número anterior, o axente xestor, de conformidade coas instrucións 
e directrices que, se for o caso, reciba da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á 
Empresa, poderá subscribir convenios sobre moratorias e remisións parciais ou totais de 
débeda, mesmo cando inclúan créditos non vencidos, así como allear os créditos 
derivados das coberturas para facilitar, entre outras, as operacións de conversión de 
débeda en investimento directo ou outros instrumentos. Os convenios sinalados 
anteriormente deberán ser ratificados polo ministro de Economía e Competitividade.

Os acordos ou convenios que subscriba o axente xestor serán plenamente opoñibles 
aos seus asegurados e vinculantes para estes pola totalidade dos créditos incluídos en 
tales convenios, sen prexuízo do dereito dos asegurados a percibir as indemnizacións 
que procedan en termos do contrato ou contratos de cobertura subscritos.

5. O axente xestor, sen prexuízo do establecido no artigo 8.e) desta lei respecto á 
aprobación e desenvolvemento das condicións xerais das distintas modalidades, poderá 
establecer as cláusulas especiais e particulares segundo o principio de liberdade de 
pactos que mellor defendan o interese do Estado. En particular, poderá establecer nos 
seus contratos de cobertura garantías especiais e complementarias en canto á cobertura 
da falta de pagamento prolongada que afecte os créditos relativos a operacións de 
exportación outorgados por entidades bancarias ou institucións financeiras.

6. O convenio de xestión determinará a correspondente retribución ao axente xestor 
pola xestión, administración e control da cobertura dos riscos que se asumen por conta 
do Estado. Esta retribución establécese como unha porcentaxe para deducir da prima 
aboada polas coberturas contratadas polos asegurados e os beneficiarios ou ordenantes 
das garantías, sen que o Estado estea obrigado a garantir o cobramento de tal retribución. 
Na determinación da correspondente retribución deberanse ter en conta os custos que 
deberá asumir o axente xestor con motivo da xestión, administración e control dos riscos 
por conta do Estado nos termos que se establezan regulamentariamente.

7. As tarifas de prima aplicadas polo axente xestor nos instrumentos que utilice 
fixaraas o Ministerio de Economía e Competitividade, de conformidade co principio de 
suficiencia das primas e prezos, e deberán suxeitarse, en todo momento, ao previsto nos 
acordos e normas europeas e internacionais no ámbito do seguro de crédito á exportación 
con apoio oficial.

8. O axente xestor poderá subscribir contratos de coaseguro que cubran 
parcialmente operacións de internacionalización da empresa española, así como de 
aceptación ou cesión en reaseguro dos riscos a que se refire esta lei, tanto comerciais 
como políticos e extraordinarios, cos termos que autorice a Comisión de Riscos por Conta 
do Estado.

9. O ministro de Economía e Competitividade poderá autorizar o axente xestor para 
que, co obxecto de conseguir unha xestión máis eficiente da carteira global que cobre por 
conta do Estado nos riscos da internacionalización da empresa, poida allear, ceder e 
constituír dereitos, total ou parcialmente, sobre os créditos fronte a terceiros que deriven 
dos contratos de cobertura por conta do Estado. Para tal efecto, poderá autorizar a 
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conclusión polo axente xestor de operacións de titulización ou de calquera outra índole, 
sempre que estas supoñan unha diminución no risco contraído ou unha mellora na 
rendibilidade da citada carteira xestionada polo axente xestor por conta do Estado. En 
calquera caso, a realización deste tipo de operacións deberá contar coa valoración 
favorable da Comisión de Riscos por Conta do Estado, e terá en conta os dereitos de 
terceiros na parte dos créditos non cuberta e no risco non vencido.

10. O axente xestor poderá garantir, por conta do Estado, até o límite máximo que 
estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado de cada ano, as obrigacións económicas 
derivadas de garantías directas ou prestadas por terceiros, préstamos, créditos á 
exportación ou emisións de instrumentos financeiros, destinados a facilitar o financiamento 
de operacións de comercio exterior e internacionalización da empresa española. Ademais, 
poderá garantir, coas mesmas limitacións, as obrigacións económicas derivadas de 
instrumentos financeiros, incluídos os resultantes de operacións de titulización, cuxa 
emisión se encontre apoiada por créditos ou préstamos á exportación de bens e servizos 
españois asegurados polo axente xestor.

11. Para os efectos do previsto no número anterior, o axente xestor poderá outorgar 
fianzas, garantías a primeira demanda e calquera outro compromiso de pagamento ou 
resarcimento que resulte exixible en caso de incumprimento das obrigacións obxecto de 
garantía e que aprobe a Comisión de Riscos por Conta do Estado.

12. Todas e cada unha das operacións que pretendan ser garantidas conforme o 
establecido no número anterior deberán ser previamente aprobadas pola Comisión de 
Riscos por Conta do Estado, cuxa creación se prevé nesta lei, sen prexuízo do que se 
autorice conforme o previsto no artigo 8.f).

TÍTULO II

Supervisión e dirección da xestión da cobertura de riscos por conta do Estado

CAPÍTULO I

A Comisión de Riscos por Conta do Estado

Artigo 6. Creación e obxecto da Comisión de Riscos por Conta do Estado.

1. Créase a Comisión de Riscos por Conta do Estado como órgano colexiado 
interministerial adscrito ao Ministerio de Economía e Competitividade a través da 
Secretaría de Estado de Comercio. En canto á súa organización e funcionamento, 
aplicarase o previsto nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento e rexerá, 
supletoriamente, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A Comisión de Riscos por Conta do Estado será o órgano de control, seguimento 
e participación da Administración xeral do Estado na xestión que realice o axente xestor 
na súa actividade para a cobertura de riscos por conta do Estado. Para tales efectos, 
actuará como órgano de relación e coordinación entre a Administración xeral do Estado e 
o axente xestor.

Artigo 7. Composición e funcionamento da Comisión de Riscos por Conta do Estado.

1. A Comisión de Riscos por Conta do Estado estará formada por un máximo de 
catorce membros que pertencerán:

a) Seis, á Secretaría de Estado de Comercio.
b) Dous, á Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa.
c) Un, ao Consorcio de Compensación de Seguros.
d) Un, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
e) Un, ao Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.
f) Un, ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
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g) Un, ao Ministerio de Fomento.
h) Un, ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

Todos os membros serán nomeados polo ministro de Economía e Competitividade 
por proposta do secretario de Estado de Comercio no que se refire á letra a), por proposta 
do secretario de Estado de Economía e Apoio á Empresa no que se refire ás letras b) e c) 
e por proposta dos titulares dos respectivos departamentos ministeriais respecto ás letras 
d) a h).

2. Será presidente da Comisión de Riscos por Conta do Estado o secretario de 
Estado de Comercio.

Con periodicidade anual o secretario de Estado de Comercio comparecerá ante a 
Comisión de Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados, co fin de informar 
sobre a evolución da xestión da cobertura de riscos por conta do Estado e sobre os 
elementos fundamentais da súa actuación económico-financeira.

3. Actuará como secretario da Comisión un funcionario destinado no Ministerio de 
Economía e Competitividade, que será designado pola Comisión por proposta deste 
ministerio e terá voz pero non voto.

4. A Comisión de Riscos por Conta do Estado reunirase coa periodicidade e na 
forma que estableza esta atendendo ás necesidades das operacións que sexan propostas 
polos servizos do axente xestor. Será convocada polo seu presidente, por decisión propia 
ou por solicitude do presidente do axente xestor.

5. O presidente da Comisión de Riscos por Conta do Estado, en atención ás 
materias que se van tratar nas reunións, requirirá, por propia iniciativa ou por solicitude do 
presidente do axente xestor, a asistencia do persoal dos servizos do axente xestor que, 
polos seus coñecementos técnicos, se considere procedente. En todo caso, ás reunións 
deberá asistir de forma permanente o presidente do axente xestor, ou aquel en quen 
delegue, así como até cinco directivos responsables da Conta do Estado. Os 
representantes do axente xestor terán voz pero non voto. Igualmente, o presidente da 
Comisión poderá invitar a participar nas reunións da comisión expertos independentes 
cando a natureza dos asuntos que se van tratar así o aconselle.

6. O réxime xurídico da Comisión, que incluirá, entre outros aspectos, as regras 
respecto a quórum, sistema de votación e de adopción de acordos, o réxime de suplencia, 
así como as normas de funcionamento interno que o desenvolvan, será obxecto de 
desenvolvemento regulamentario posterior.

Artigo 8. Funcións da Comisión de Riscos por Conta do Estado.

Corresponderán á Comisión de Riscos por Conta do Estado as seguintes funcións:

a) O control e seguimento da xestión que realice o axente xestor nas operacións de 
internacionalización cuxos riscos asuma por conta do Estado.

b) Decidir sobre as propostas en materia de cobertura de riscos e respecto á xestión 
deles que realice o axente xestor, incluíndo as políticas de cobertura nos diferentes 
mercados e a cobertura das operacións. Igualmente, decidir sobre as propostas en 
materia de moratorias, reestruturación ou remisións de débeda non vinculada a programas 
de tratamento, condonación ou conversión de débeda entre Estados. 
Regulamentariamente fixaranse os requisitos de información técnica e financeira que 
deberá achegar o axente xestor.

Non obstante o anterior, en operacións de especial relevancia en atención ao seu 
importe, natureza, país de destino, concentración de risco, o elevado impacto potencial 
na débeda externa, así como os que regulamentariamente se determinen, corresponderá 
á Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos acordar os criterios de 
cobertura e xestión dos riscos aplicables. Regulamentariamente fixaranse os requisitos 
de información que se deban facilitar ao respecto.
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As operacións anteriormente sinaladas deberán ser executadas polo axente xestor 
logo de comunicación da Comisión de Riscos cando fosen acordadas pola Comisión 
Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

c) Propor ao Ministerio de Economía e Competitividade, dentro do marco que 
regulamentariamente se estableza, as tarifas que se van aplicar ás operacións 
aseguradas. Estas tarifas deberán suxeitarse ao previsto nos acordos e normas 
internacionais sobre o seguro de crédito á exportación con apoio oficial e a súa normativa 
concordante, e dentro do marco que regulamentariamente se estableza.

d) Someter a autorización do ministro de Economía e Competitividade as novas 
modalidades de cobertura aseguradoras e reaseguradoras que se poidan utilizar como 
contratos de cobertura con relación aos riscos cubertos por conta do Estado, así como 
coas condicións e os termos xerais aplicables ás correspondentes contratacións.

e) Aprobar, por proposta do axente xestor, as adaptacións dos condicionados xerais 
das modalidades de seguro e garantías xa autorizadas que sexan necesarias para a 
cobertura dunha operación ou dunha agrupación delas.

f) Aprobar, dentro dos límites que regulamentariamente se establezan, o nivel de 
atribucións que se autorice ao axente xestor, así como a supervisión que exercerá a 
propia Comisión, en relación coas tarefas necesarias para a xestión dos riscos por conta 
do Estado.

g) Definir, nos termos que regulamentariamente se estableza, o contido do informe 
anual de xestión dos riscos por conta do Estado que será presentado á Comisión 
Delegada do Goberno para asuntos Económicos, e aprobar o contido do informe concreto 
que deberá ser presentado de forma periódica polo axente xestor. O informe anual 
conterá a relación dos medios e recursos destinados polo axente xestor para o 
cumprimento da actividade da xestión dos riscos por conta do Estado.

h) Solicitar ao axente xestor que obteña e achege a información necesaria para 
valorar os riscos que asume o Estado e controlar a xestión eficiente por parte daquel, o 
que inclúe calquera información que a Comisión considere relevante en relación coa 
eventual actividade do axente xestor por conta propia na cobertura de riscos da 
internacionalización.

i) Determinar a información económico-financeira que, de forma específica ou 
periódica, deba ser remitida ao Ministerio de Economía e Competitividade sobre a Conta 
do Estado.

j) En xeral, exercer as competencias relacionadas coas decisións sobre xestión 
destes riscos por conta do Estado que non estean legalmente atribuídas a outro órgano 
da Administración xeral do Estado e que non sexan propias do axente xestor.

k) Comprobar que o axente xestor destina os medios materiais e humanos 
adecuados á xestión das coberturas por conta do Estado dos riscos da internacionalización, 
así como instruír o axente xestor para que tome as medidas oportunas para asegurar 
unha correcta xestión e maximizar a súa produtividade.

l) Valorar, segundo o previsto no artigo 5.9, as operacións de titulización ou de 
calquera outra índole destinadas á diminución do risco contraído ou á mellora na 
rendibilidade da carteira de risco xestionada polo axente xestor.

m) Calquera outra que se lle atribúa legal ou regulamentariamente.

CAPÍTULO II

Réxime orzamentario, económico-financeiro, contable e de control da cobertura 
dos riscos da internacionalización por conta do Estado

Artigo 9. Réxime orzamentario e de financiamento e creación do Fondo de Reserva dos 
Riscos da Internacionalización.

1. O Estado responderá das obrigacións asumidas polo axente xestor por conta 
daquel no exercicio da súa actividade de cobertura. Para tal efecto, créase o Fondo de 
Reserva dos Riscos da Internacionalización, en diante, o Fondo, como un fondo sen 
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personalidade xurídica, ao abeiro do previsto no artigo 2.2 da Lei 47/2003, do 26 de 
novembro, xeral orzamentaria, adscrito ao Ministerio de Economía e Competitividade por 
medio da Secretaría de Estado de Comercio, no cal se imputarán as operacións de 
cobertura de riscos por conta do Estado realizadas polo axente xestor. Ao Fondo seralle 
de aplicación o réxime orzamentario, económico-financeiro, contable e de control previsto 
na Lei 47/2003, do 26 de novembro, para os fondos carentes de personalidade xurídica 
cuxa dotación se efectúe maioritariamente con cargo aos orzamentos xerais do Estado a 
que se refire o artigo 2.2 da dita lei.

2. Os recursos do Fondo estarán constituídos polos dereitos económicos e primas 
recadadas –unha vez deducida a remuneración do axente xestor–, os recobramentos de 
sinistros, as comisións e eventuais rendas patrimoniais, cuxa xestión e administración se 
realizará atendendo ao previsto nesta lei e ás disposicións que se establezan 
regulamentariamente.

Adicionalmente, consignaranse nos orzamentos xerais do Estado os créditos para 
facilitar ao Fondo as achegas patrimoniais que resulten necesarias para facer fronte ás 
desviacións que a cobertura dos riscos comerciais, políticos e extraordinarios por conta 
do Estado puidese producir, cando os seus recursos acumulados sexan insuficientes.

Cando pola proximidade do vencemento do prazo en que se deba aboar a 
indemnización por conta do Estado exista o risco de non poder atender a tempo o seu 
pagamento, a Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, logo de solicitude 
motivada da Secretaría de Estado de Comercio, poderá anticipar ao Fondo, mesmo no 
caso de que non existise crédito suficiente, de forma temporal mentres se tramitan as 
oportunas modificacións orzamentarias, a cantidade necesaria mediante unha operación 
non orzamentaria. Con posterioridade, a Secretaría de Estado de Comercio, no prazo 
máximo de dous meses desde a data de libramento dos fondos, aplicará ao orzamento de 
gastos o anticipo, procedéndose á cancelación deste no momento en que se realice a 
tramitación orzamentaria do seu pagamento en formalización.

3. O Fondo, que será xestionado e administrado polo Consorcio de Compensación 
de Seguros nos termos fixados nesta lei e no seu desenvolvemento regulamentario, 
elaborará anualmente a proposta dos seus orzamentos de explotación e de capital, de 
acordo co establecido no artigo 64 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.

4. A contratación dos servizos e subministracións necesarios para o funcionamento 
do Fondo realizaraa o Consorcio de Compensación de Seguros, que se axustará ás 
normas que resulten de aplicación á dita entidade, e imputará os correspondentes gastos 
directamente ao orzamento do Fondo. Así mesmo, imputaranse directamente ao dito 
orzamento os gastos en que o Consorcio incorra no desenvolvemento e execución da 
función que se lle encomenda na contía que se estableza no convenio de colaboración 
que, para o efecto, subscriba coa Secretaría de Estado de Comercio.

5. O Consorcio de Compensación de Seguros administrará a tesouraría do Fondo a 
través dunha ou varias contas abertas no Banco de España. Non obstante, logo de 
autorización da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financera, a totalidade ou parte 
desta poderase situar en contas abertas noutras entidades de crédito cando así se requira 
para a súa mellor e máis eficaz xestión ou para a súa rendibilización.

O investimento da tesouraría do Fondo por parte do Consorcio requirirá para cada 
operación a conformidade previa da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira. 
Non obstante, non será precisa unha conformidade específica para aquelas operacións 
que se axusten ao plan xeral de investimentos que sexa aprobado pola Secretaría Xeral 
do Tesouro e Política Financeira por proposta do Consorcio de Compensación de 
Seguros.

Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, regulamentariamente fixarase 
o procedemento polo que se efectuarán os cobramentos e se atenderán os pagamentos 
derivados da actividade de cobertura dos riscos por conta do Estado realizada polo 
axente xestor, que se poderá instrumentar a través dunha conta bancaria de titularidade 
do Fondo da cal poderá dispor o mencionado axente xestor.
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6. O límite máximo de contratación para novas operacións, xa sexan de seguro ou 
de garantías, excluídas as modalidades de pólizas globais ou abertas con riscos inferiores 
a vinte e catro meses, que o axente xestor poderá asumir por conta do Estado durante 
cada exercicio, fixarase na lei de orzamentos xerais do Estado de cada ano. De igual 
modo, poderase establecer un límite máximo para o risco vivo total por operacións 
realizadas por conta do Estado.

Artigo 10. Procedemento de elaboración, formulación e aprobación das contas do Fondo 
de Reserva dos Riscos da Internacionalización e da contabilidade do axente xestor 
por conta do Estado.

1. A contabilidade das operacións do Fondo de Reserva dos Riscos da 
Internacionalización e a preparación das súas contas anuais corresponde ao Consorcio 
de Compensación de Seguros como entidade xestora e administradora del, e a súa 
formulación e aprobación, á Comisión de Riscos por Conta do Estado, por proposta do 
seu presidente.

2. A rendición das contas anuais do Fondo realizarase de acordo co previsto nos 
artigos 137 e 139 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria. Para estes 
efectos, o presidente da Comisión de Riscos por Conta do Estado terá a consideración de 
contadante a que se refire o artigo 138 da citada lei.

3. O axente xestor deberá achegar á entidade xestora e administradora do Fondo, 
coa periodicidade que regulamentariamente se estableza, que será como mínimo 
mensual, os estados contables agregados que regulamentariamente se establezan para 
a incorporación á contabilidade do Fondo, na forma e co alcance que regulamentariamente 
se determine, dos resultados de todas as operacións que o axente xestor realice por 
conta do Estado. Así mesmo, deberá achegar a información adicional que aquela requira 
para a preparación das contas anuais do Fondo de Reserva dos Riscos da 
Internacionalización.

4. O axente xestor deberá rexistrar as operacións que realice por conta do Estado 
nunha contabilidade separada e independente da contabilidade utilizada para calquera 
outra actividade que realice por conta propia. Esta contabilidade deberase elaborar de 
acordo coas normas e criterios contables previstos no Plan de contabilidade das entidades 
aseguradoras.

Disposición adicional primeira. Custo económico.

A aplicación das previsións contidas no artigo 6 desta lei non supón aumento do gasto 
público, dado que para o funcionamento da Comisión de Riscos por Conta do Estado se 
contará cos recursos humanos e cos medios materiais existentes, determinados pola 
Secretaría de Estado de Comercio.

Disposición adicional segunda. Réxime transitorio de prestación da actividade de 
cobertura por conta do Estado dos riscos da internacionalización da economía pola 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación Sociedad Anónima, Cía. 
de Seguros y Reaseguros (CESCE).

1. Atribúese á Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. a 
condición de axente xestor para os efectos desta lei, e seguirá prestando os seus servizos 
de xestión dos instrumentos de cobertura por conta do Estado dos riscos da 
internacionalización da empresa española, durante un período de oito anos contados 
desde a perda da maioría do Estado no capital social da CESCE. Antes de transcorrer 
este prazo tramitarase o procedemento sinalado no artigo 4 para a designación do axente 
xestor. A CESCE poderá participar neste procedemento en condicións de igualdade co 
resto dos licitadores.
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2. Para estes efectos, o ministro de Economía e Competitividade subscribirá coa 
CESCE un convenio de xestión que deberá asinarse nun prazo máximo de tres meses 
desde a finalización do desenvolvemento regulamentario desta lei.

3. Ao expiraren os prazos anteriores será de aplicación o disposto nesta lei para 
efectos da designación do axente xestor do Estado.

No caso en que, tramitado o procedemento para a designación do axente xestor, este 
quede deserto, o Ministerio de Economía e Competitividade garantirá a cobertura dos 
riscos por conta do Estado ao constituír un servizo de interese económico xeral. Para isto, 
por medio de orde do ministro de Economía e Competitividade adoptaranse as instrucións 
precisas asignando este servizo á unidade ou entidade correspondente. A asignación do 
servizo á unidade ou entidade correspondente non poderá supor incremento de dotacións 
nin de retribucións nin doutros gastos de persoal.

4. No proceso de alleamento da maioría do capital da CESCE de titularidade do 
Estado, o interesado na adquisición deberá achegar a declaración da Secretaría de 
Estado de Comercio de que non se encontra en situación de conflito de interese, nos 
termos previstos no artigo 4.7 da lei, xunto coa manifestación de interese en participar no 
dito proceso.

Disposición adicional terceira. Pólizas subscritas.

Esta lei será de aplicación ás coberturas dos riscos asumidos pola CESCE por conta 
do Estado actualmente en vigor, sen que por isto se modifiquen os termos e condicións 
das pólizas subscritas cos asegurados.

Disposición adicional cuarta. Modificacións orzamentarias.

Unha vez que entre en vigor o réxime orzamentario e de financiamento previsto no 
artigo 9 desta lei, efectuaranse as modificacións orzamentarias que resulten necesarias 
para converter o préstamo do Estado ao Consorcio de Compensación de Seguros para 
financiar o seguro de crédito á exportación que figure nos orzamentos xerais do Estado 
nunha achega patrimonial ao Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización, que 
terá carácter ampliable para facer fronte ás desviacións que a cobertura dos riscos 
comerciais, políticos e extraordinarios por conta do Estado puider producir se a dotación 
for insuficiente.

Disposición adicional quinta. Constitución do Fondo de Reserva dos Riscos de 
Internacionalización.

No momento da constitución do Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización 
integraranse nel os dereitos e obrigacións pendentes de cumprimento na dita data 
correspondentes á Conta do Estado, así como a totalidade das cantidades depositadas 
nas contas utilizadas até a dita data na administración do seguro de crédito á exportación 
por conta do Estado, e o novo Fondo subrogarase na súa titularidade.

Disposición derrogatoria.

Queda derrogada a partir da data de entrada en vigor desta lei, sen prexuízo do 
establecido na disposición derradeira terceira, a Lei 10/1970, do 4 de xullo, pola que se 
modifica o réxime do seguro de crédito á exportación, e cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Consorcios de zona franca.

Un. Modificación do artigo 80 da Lei 50/1998, do 30 de decembro, de medidas 
fiscais, administrativas e da orde social.
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Con efectos desde a entrada en vigor desta lei e vixencia indefinida, engádense dous 
novos números do seguinte teor ao artigo 80 da Lei 50/1998, do 30 de decembro, de 
medidas fiscais, administrativas e da orde social:

«3. Corresponde ao ministro de Facenda e Administracións Públicas outorgar 
a autorización para a constitución de zonas francas, de conformidade co disposto 
na normativa alfandegueira. Así mesmo, correspóndelle outorgar a autorización 
para constituír, se for o caso, a entidade pública encargada da súa xestión, que 
deberá cumprir as seguintes condicións:

a) Que a constitución da entidade fose solicitada por quen vaia participar nela 
no momento da súa creación;

b) que o seu obxecto principal sexa a xestión dunha zona franca, nos termos 
en que se autorice;

c) que no seu órgano de goberno estea representado o Estado a través do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

4. Aos consorcios de zona franca de Gran Canaria e Tenerife, así como ás 
entidades que se constitúan de conformidade co disposto no número anterior, 
seralles de aplicación o disposto no número 1. En todo caso, os estatutos destas 
entidades e as súas modificacións deberán ser aprobados polo ministro de Facenda 
e Administracións Públicas.»

Dous. Modificación da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das 
administracións públicas.

Con efectos desde a entrada en vigor desta lei e vixencia indefinida, incorpórase unha 
disposición adicional vixésimo terceira á Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio 
das administracións públicas, redactada nos seguintes termos:

«Disposición adicional vixésimo terceira. Réxime patrimonial dos consorcios de 
zona franca.

1. Os bens e dereitos de titularidade dos consorcios de zona franca, 
destinados especificamente ao desenvolvemento e dinamización económica e 
social da súa área de influencia, non se consideran integrados no Patrimonio do 
Estado e, por tanto, a súa adquisición, xestión, explotación, administración e 
alleamento non se rexerá pola normativa reguladora do patrimonio das 
administracións públicas, e deberá respectar, en todo caso, os seguintes principios:

a) Eficiencia e economía na súa xestión;
b) Eficacia e rendibilidade na explotación destes bens e dereitos;
c) Publicidade, transparencia, concorrencia e obxectividade na adquisición 

explotación e alleamento;
d) Identificación e control a través do inventario e rexistro correspondente.

2. Os restantes bens e dereitos do patrimonio dos consorcios das zonas 
francas, tanto propios como adscritos, rexeranse polo disposto na presente lei.

3. Corresponderá ao pleno acordar os actos de disposición relativos aos bens 
ou dereitos a que se refire o número 1 e, en especial, os de adquisición e 
alleamento, xa sexa a título gratuíto ou oneroso, cesión ou permuta, e ao comité 
executivo acordar os que sexan de mera administración.»

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 36/2010, do 22 de outubro, do 
Fondo para a Promoción do Desenvolvemento.

A Lei 36/2010, do 22 de outubro, do Fondo para a Promoción do Desenvolvemento, 
queda modificada nos seguintes termos:
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Un. O artigo 2 queda redactado do seguinte modo:

«1. O Fonprode actuará nos sectores definidos como prioritarios nos 
correspondentes plans directores da cooperación española durante a súa duración. 
Estes terán en conta os obxectivos de desenvolvemento acordados na axenda 
internacional e, en particular, os que se determinen na axenda post 2015 e 
iniciativas similares que se sucedan posteriormente.

2. Poderán ser beneficiarios das operacións do Fonprode os países 
cualificados segundo o Comité de Axuda ao Desenvolvemento como menos 
adiantados, de renda baixa ou de renda media-baixa e media e as rexións que 
estean incluídas nas prioridades xeográficas establecidas polos correspondentes 
plans directores da cooperación española, coas seguintes excepcións:

Os países considerados menos adiantados polo Sistema das Nacións Unidas 
non poderán recibir créditos de Estado a Estado concedidos con cargo ao Fonprode 
para o financiamento de servizos sociais básicos.

Os países con risco de insustentabibilidade da súa débeda non poderán recibir 
ningún tipo de crédito de Estado a Estado.

Os países que alcanzasen o punto de culminación no marco da iniciativa de 
alivio da débeda para os países pobres moi endebedados (PPME), HIPC na súa 
sigla en inglés, poderán, excepcionalmente, ser beneficiarios de préstamos, 
créditos ou liñas de crédito, cando así o autorice expresamente o Consello de 
Ministros, por proposta do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, e 
logo de análise da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

3. Poderanse financiar con cargo ao Fonprode, con carácter non ligado:

a) Doazóns a Estados, administracións públicas rexionais ou locais e outras 
entidades de carácter público para proxectos, programas, estratexias e 
modalidades de axuda programática.

b) Doazóns a organismos multilaterais de desenvolvemento non financeiros, 
incluídos programas e fondos fiduciarios de desenvolvemento nos ditos organismos.

c) Doazóns para asistencias técnicas, estudos de viabilidade de proxectos e 
avaliacións ex ante e ex post de proxectos ou programas, así como da execución 
anual do Fondo en termos de garantir a súa sustentabibilidade financeira, 
económica, social e ambiental, valorando a súa contribución aos obxectivos de 
desenvolvemento e promoción dos dereitos humanos. O resultado das ditas 
asistencias técnicas e consultorías deberá ser público e accesible, salvo naqueles 
casos en que o Comité Executivo do Fondo para a Promoción do Desenvolvemento 
autorice expresamente a súa non publicidade.

d) Doazóns a fondos fiduciarios en institucións financeiras internacionais de 
desenvolvemento ou doazóns a fondos multidoadores xestionados ou 
administrados por institucións financeiras internacionais. Estas operacións 
elevaraas de forma conxunta o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación e o 
Ministerio de Economía e Competitividade ao Comité Executivo do Fondo.

e) Préstamos ou créditos e liñas de crédito en termos concesionais a Estados 
para o financiamento de proxectos de desenvolvemento, sempre que acheguen a 
correspondente garantía soberana. De forma excepcional e coas garantías e 
estudos de risco que se determinen regulamentariamente, poderanse outorgar 
préstamos ou créditos e liñas de crédito a administracións públicas rexionais ou 
locais ou outros entes públicos para o financiamento de proxectos, sempre que 
conten coa non obxección do ministerio responsable do endebedamento do país.

Cando os préstamos, créditos ou liñas de crédito previstos nesta letra se dirixan 
aos países que alcanzasen o punto de culminación no marco da iniciativa para a 
condonación da débeda dos países pobres moi endebedados (PPME), HIPC na 
súa sigla en inglés, só poderán ser elevadas para a súa aprobación ao Consello de 
Ministros, por proposta do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, logo 
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da análise e aprobación da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos 
Económicos.

Previamente á presentación de cada operación ao Comité Executivo deberanse 
remitir ao Ministerio de Economía e Competitividade e ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas para a súa valoración, no ámbito das súas respectivas 
competencias, informe detallado de experto independente cunha análise do risco e 
do impacto desta sobre a sustentabilidade da débeda no país receptor, xunto coas 
condicións financeiras e a definición de garantías.

As condicións financeiras dos créditos e préstamos concesionais axustaranse 
ao marco normativo internacional.

A xestión, información e control parlamentario da débeda xerada por estas 
operacións levarase a cabo conforme o establecido na Lei 38/2006, do 7 de 
decembro, reguladora da xestión da débeda externa.

f) Adquisicións temporais de accións ou participacións directas de capital ou 
case capital en institucións de investimento colectivo ou outras entidades de dereito 
público constituídas no país de destino do financiamento.

Faranse de forma excepcional e, previamente á presentación de cada 
operación ao Comité Executivo, deberanse remitir ao Ministerio de Economía e 
Competitividade e ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para a súa 
valoración, no ámbito das súas respectivas competencias, as condicións 
financeiras, a definición de garantías, a estratexia de saída e unha análise do risco 
detallado elaborada por un experto independente.

As operacións desta letra só poderán ser elevadas para a súa aprobación ao 
Consello de Ministros, logo da análise da Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos.

g) Préstamos, créditos ou liñas de crédito a entidades financeiras locais para 
a concesión de microcréditos ou outros servizos microfinanceiros ou para a 
concesión de préstamos, créditos, liñas de crédito ou outros servizos financeiros a 
empresas pequenas ou medianas ou a institucións microfinanceiras. 
Excepcionalmente, poderanse adquirir tamén títulos de débeda emitidos por 
sociedades de propósito específico, cando este sexa a concesión de microcréditos, 
outros servizos microfinanceiros ou servizos financeiros de apoio a entidades 
microfinanceiras.

Previamente á presentación de cada unha destas operacións ao Comité 
Executivo deberanse remitir ao Ministerio de Economía e Competitividade e ao 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para a súa valoración, no ámbito 
das súas respectivas competencias, as condicións financeiras, a definición de 
garantías e unha análise do risco detallado elaborada por un experto independente.

As operacións desta letra só poderán ser elevadas para a súa aprobación ao 
Consello de Ministros, logo da análise da Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos.

A xestión, información e control parlamentario da débeda xerada por estas 
operacións levarase a cabo conforme o establecido na Lei 38/2006, do 7 de 
decembro, reguladora da xestión da débeda externa.

h) Adquisicións temporais de accións ou participacións directas ou indirectas 
de capital ou case capital en entidades de dereito privado, xa sexan institucións 
privadas de investimento colectivo, entidades privadas de capital risco ou, se for o 
caso, sociedades de propósito específico para investimentos de apoio ao tecido 
económico ou de apoio á micro, pequena e mediana empresa.

As operacións desta letra só poderán ser elevadas para a súa aprobación ao 
Consello de Ministros, logo de análise pola Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos.

Para estas operacións elaborarase un informe detallado de experto 
independente cunha análise do risco da operación, e definirase unha estratexia de 
saída, que se deberán remitir xunto coas condicións financeiras e a definición de 
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garantías ao Ministerio de Economía e Competitividade e ao Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas para a súa valoración, no ámbito das súas respectivas 
competencias.

4. Poderanse financiar con cargo ao Fonprode aqueles gastos necesarios 
para a xestión do propio fondo, así como outros gastos asociados ás operacións de 
préstamo ou investimento financiadas con cargo a el.

O Comité Executivo do Fondo para a Promoción do Desenvolvemento deberá 
aprobar o importe máximo anual de gastos anuais totais de xestión do Fondo que 
se poderán imputar ao Fondo. Excepcionalmente, poderase solicitar autorización 
ao Comité do Fonprode para gastos por encima dese límite cando, tendo incorrido 
nos gastos, non se chegou aínda a formalizar o compromiso de crédito e se 
alcanzou o límite anual.

5. Todas as operacións financiadas con cargo ao Fonprode deberán ser 
elixibles para o seu cómputo como Axuda Oficial ao Desenvolvemento conforme os 
criterios do Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE.

6. Para facilitar a coherencia ex ante das actividades dos distintos axentes da 
cooperación, as liñas de actuación coordinaranse cos demais actores da 
cooperación española mediante o uso dos mecanismos e órganos previstos para 
tal efecto pola Lei 23/1998, de cooperación internacional para o desenvolvemento. 
Para a coordinación co Ministerio de Economía e Competitividade e outros 
departamentos ministeriais con competencias na materia dentro da Administración 
xeral do Estado, utilizarase a Comisión Interministerial de Cooperación 
Internacional.»

Dous. O artigo 4 queda redactado do seguinte modo:

«De acordo co establecido na Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación 
internacional para o desenvolvemento, a xestión do Fonprode, incluído o estudo, a 
planificación, negociación e seguimento das axudas con cargo a este, é 
competencia do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, a través da 
secretaría de estado competente en materia de cooperación internacional ao 
desenvolvemento e da Axencia Española de Cooperación Internacional para o 
Desenvolvemento, co apoio da Compañía Española de Financiamento ao 
Desenvolvemento (Cofides). Regulamentariamente determinaranse as funcións 
que corresponderán á Cofides, que en calquera caso terá a consideración de 
experto independente para efectos do disposto no artigo 2.

Autorízase a Cofides para contratar todo ou parte do persoal laboral da Sociedad 
Estatal España, Expansión Exterior, S.A., dedicado a desenvolver a actividade como 
medio propio relacionada coa xestión do Fonprode, que pasará a se integrar na Cofides 
como persoal laboral. O incremento da masa salarial da Cofides que poida derivar 
desta contratación en ningún caso será superior á correlativa diminución da masa 
salarial que se produza na Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A., en 
consecuencia, e sempre que isto se realice sen incremento de gastos por posibles 
indemnizacións pola extinción dos contratos de traballo do persoal laboral na Sociedad 
Estatal España, Expansión Exterior, S.A.».

Tres. O artigo 5 queda redactado do seguinte modo:

«1. Das operacións que cumpran os requisitos recollidos nos artigos 2 e 7 
serán elixibles aquelas que se insiran nos obxectivos de desenvolvemento do 
milenio. Serano, así mesmo, aquelas que respondan aos obxectivos e prioridades 
sectoriais e xeográficas establecidas na Lei de cooperación internacional para o 
desenvolvemento, os correspondentes plans directores e demais documentos de 
planificación da política española de cooperación internacional para o 
desenvolvemento. No que respecta ás recollidas no artigo 2.3.a), e) e f) serán 
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operacións financiables aquelas elixibles que, ademais, sexan priorizadas polos 
países beneficiarios.

2. A identificación das operacións realizaraa o Ministerio de Asuntos Exteriores 
e de Cooperación, a través da Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
e da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, así 
como da Compañía Española de Financiamento ao Desenvolvemento. Para a 
identificación das operacións contarán co apoio das oficinas técnicas de 
cooperación e, se se considera necesario, tamén cos organismos multilaterais que 
operen nos sectores ou países identificados como prioritarios no Plan director da 
cooperación española. A Cofides poderá requirir o apoio das oficinas económicas e 
comerciais no exterior segundo o procedemento que acorden a Axencia Española 
de Cooperación Internacional e para o Desenvolvemento e a Dirección Xeral de 
Comercio e Investimentos do Ministerio de Economía e Competitividade. Cando a 
identificación involucre institucións financeiras internacionais, a identificación 
levarase a cabo conxuntamente coa Dirección Xeral de Análise Macroeconómica e 
Economía Internacional do Ministerio de Economía e Competitividade.»

Catro. O artigo 6.1 queda redactado do seguinte modo:

«1. Sen prexuízo do disposto no artigo 2.3, para a planificación do instrumento 
establecerase cada ano un catálogo de accións elixibles e preferentes que se 
financiarán con cargo ao Fonprode.»

Cinco. O artigo 9.1 queda redactado do seguinte modo:

«1. A adxudicación da execución de proxectos e programas financiados con 
cargo ao Fonprode en virtude do artigo 2.3.a) e, se for o caso, do artigo 2.3.e), f), g) 
e h) levaraa a cabo o beneficiario seguindo a normativa que sexa de aplicación.»

Seis. O artigo 10.2 queda redactado do seguinte modo:

«2. Non obstante, a subscrición coa institución financeira internacional 
receptora dos acordos que formalicen as achegas previstas no artigo 2.3.d) 
corresponderá ao gobernador ou gobernadora por España nas institucións 
financeiras internacionais, conxuntamente coa Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.»

Sete. O artigo 13 queda redactado do seguinte modo:

«1. Para a cobertura con carácter anual das necesidades financeiras do 
Fonprode, a Lei de orzamentos xerais do Estado consignará unha dotación 
orzamentaria baixo a dirección do Ministerio de Asuntos Exteriores e de 
Cooperación. A esta dotación deberanse sumar os recursos procedentes das 
devolucións ou cesións onerosas de préstamos e créditos concedidos en virtude do 
artigo 2.3.e) e g), así como aqueles fluxos económicos procedentes das comisións 
e xuros devindicados e cobrados pola realización dos ditos activos financeiros. A 
dotación orzamentaria establecida na Lei de orzamentos xerais do Estado será 
desembolsada e transferida ao Instituto de Crédito Oficial, axente financeiro do 
Estado, de acordo coas necesidades do Fondo.

2. Ademais de establecer as dotacións que anualmente se vaian incorporando 
ao Fonprode, a lei de orzamentos xerais do Estado fixará anualmente o importe 
máximo das achegas que poderán ser autorizadas no dito exercicio orzamentario 
con cargo ao referido Fondo. Dentro deste importe máximo, a lei de orzamentos 
xerais do Estado de cada ano fixará, así mesmo, importes máximos concretos, sen 
menoscabo do establecido no artigo 8 da Lei 23/1998, de cooperación internacional 
ao desenvolvemento, que correspondan ás seguintes operacións:

a) Para as operacións relacionadas no artigo 2.3.a), b) e c).
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b) Para as operacións recollidas no artigo 2.3.d), co obxecto de garantir a 
coherencia da política nas institucións financeiras internacionais.

c) Para as operacións a que se refire o artigo 2.3.e), f), g) e h).

3. Por último, a lei de orzamentos xerais do Estado fixará anualmente o 
importe máximo das operacións que con efecto en déficit público poderán ser 
autorizadas no dito exercicio orzamentario con cargo ao referido Fondo. A 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional acompañará as propostas de 
financiamento con cargo ao Fonprode dun informe sobre o seu impacto no déficit 
público, o cal será elaborado pola Intervención xeral da Administración do Estado, 
por solicitude da Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.»

Disposición derradeira terceira. Título competencial.

Esta lei dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.10.ª da Constitución española, 
que lle atribúe ao Estado competencia exclusiva en materia de comercio exterior.

Disposición derradeira cuarta. Desenvolvemento normativo.

O Goberno, por proposta do ministro de Economía e Competitividade ditará, no prazo 
de tres meses desde a publicación desta lei no «Boletín Oficial del Estado», as normas 
regulamentarias precisas para o seu desenvolvemento e execución.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado». Exceptúase do anterior o réxime orzamentario, económico-financeiro e contable 
previsto no capítulo II do título II, que entrará en vigor no momento en que se constitúa o 
Fondo de Reserva dos Riscos da Internacionalización, unha vez que dispoña dos 
correspondentes orzamentos de explotación e de capital aprobados por norma con rango 
de lei cos efectos que nela se establezan, manténdose até entón o réxime vixente.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir 

esta lei.

Madrid, 22 de abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY
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