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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
19266 REIAL DECRET LLEI 6/2002, de 4 d’octubre,

pel qual s’autoritza el ministre d’Hisenda a cele-
brar acords transaccionals entre l’Estat espa-
nyol, el Fons Internacional d’Indemnització de
Danys Deguts a la Contaminació per Hidro-
carburs de 1971 i els perjudicats pel sinistre
del vaixell «Mar Egeu», i es concedix un crèdit
extraordinari per un import de 63.625.721,36
euros. («BOE» 239, de 5-10-2002.)

El vaixell de bandera grega «Aegean Sea» va patir
un sinistre a A Coruña el 3 de desembre de 1992, pro-
duint-se el vessament d’unes 80.000 tones de petroli.
Els afectats van iniciar diligències penals, que van donar
lloc a les sentències dictades pel jutjat penal número 2
de A Coruña, el 30 d’abril de 1996, i l’Audiència Pro-
vincial de A Coruña, el 18 de juny de 1997, condemnant
el capità del vaixell «Mar Egeu» i el pràctic del port d’A
Coruña com directament i solidàriament responsables
del sinistre a indemnitzar els perjudicats. Així mateix,
declaraven que el UK Club Assegurador («United King-
dom Mutual Steanship Assurance Association») i el Fons
Internacional d’Indemnització de Danys Deguts a la Con-
taminació per Hidrocarburs de 1971 (FIDAC) eren res-
ponsables dels danys causats pel sinistre i que esta res-
ponsabilitat era solidària. Finalment, condemnaven el
propietari del «Mar Egeu» («Aegean Sea Traders Cor-
poration») i l’Estat espanyol com a responsables civils
subsidiaris del capità i del pràctic del port.

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

La quantitat reclamada en el seu dia pels afectats
ascendix a 47.080.935.550 pessetes de 1992. El FIDAC,
el propietari del vaixell i el Club Assegurador UK tenen
un límit d’indemnització màxim conjunt que ascendix
a 57.177.127 euros, conforme als Convenis internacio-
nals aplicables. Per la seua banda, l’Estat espanyol no
té cap límit de responsabilitat.

Els efectes del naufragi van tractar de pa�iar-se per
mitjà de certs préstecs concedits per l’ICO, a partir
de 1993 i fins a 1998, préstecs el principal dels quals
va ascendir en total a 12.328.681.637 pessetes
(74.096.868,95 euros).

Posteriorment, el FIDAC, el UK Club i el propietari
del «Aegean Sea» han oferit a l’Estat espanyol arribar
a un acord extrajudicial per a posar fi a les controvèrsies
sorgides en l’execució de la sentència i en les recla-

macions civils pendents, comprometent-se el FIDAC a
abonar a l’Estat espanyol 38.386.171,99 euros, que
complementarien els 15.704.917,40 euros ja abonats,
fins a totalitzar un import de 54.091.089,39 euros,
pròxim al seu límit màxim de responsabilitat de
57.177.127 euros.

A més, recentment, s’ha arribat a un principi d’acord
sobre la indemnització a rebre ara amb la majoria dels
representants dels afectats, que permeten concloure els
processos pendents en termes satisfactoris per a totes
les parts, sobre la base dels danys produïts en el seu
dia, valorats per les Administracions o organismes
públics espanyols o pel FIDAC, actualitzats al 37,5
per 100, deduint les quantitats ja abonades pel FIDAC,
actualitzades al 16,5 per 100, i el principal dels crèdits
atorgats per l’Institut de Crèdit Oficial, actualitzats al 9,2
per 100, i afegint els interessos pagats a l’ICO, actua-
litzats al 9,2 per 100.

Per això, el Govern considera no sols necessari sinó
també urgent acudir a l’instrument del reial decret llei,
atés que són ja insostenibles les precàries situacions
econòmiques i socials generades per a molts dels dam-
nificats, tenint en compte el temps transcorregut des
del sinistre, deu anys, el gran nombre d’afectats i el fet
que estos es troben obligats en l’actualitat a satisfer
a l’ICO interessos pels préstecs rebuts d’este, per la qual
cosa no pareix adequat reprendre l’execució de la sen-
tència (que podria demorar-se durant un altre llarg perío-
de de temps) sense esgotar prèviament les possibilitats
d’aconseguir un acord extrajudicial, i considerant a més
que des d’un punt de vista jurídic la transacció constituïx
el mitjà idoni per a posar fi a un procés complex, dilatat
en el temps, que permet a totes les parts, amb interessos
contraposats, beneficiar-se de la seguretat jurídica que
s’obté per mitjà de la transacció mitjançant concessions
o sacrificis recíprocs.

A estos efectes, el present reial decret llei autoritza
la realització de la transacció a dur a terme pel Govern,
a través del Ministeri d’Hisenda, per a compensar les
reclamacions indemnitzatòries que es troben pendents
en l’actualitat en la via civil o d’execució penal.

Això determina l’aprovació d’un crèdit extraordinari
per a atendre el pagament de les indicades indemnit-
zacions.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda
en l’article 86 de la Constitució Espanyola, a proposta
del vicepresident Segon del Govern i ministre d’Econo-
mia, i del ministre d’Hisenda, d’acord amb el Consell
d’Estat en ple i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la seua reunió del dia 4 d’octubre
del 2002,

D I S P O S E :

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

S’autoritza el ministre d’Hisenda perquè, en nom de
l’Estat espanyol, firme l’acord amb el Fons Internacional
d’Indemnització de Danys Deguts a la Contaminació per
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Hidrocarburs de 1971 (FIDAC), UK Club i el propietari
del vaixell «Aegean Sea», pel qual el FIDAC es com-
prometa a abonar a l’Estat espanyol 38.386.171,99
euros, a canvi que l’Estat espanyol, com a interlocutor
dels reclamants, es comprometa a indemnitzar els danys
i perjuís patits per estos.

Els termes d’este acord són essencialment els
següents:

a) L’Estat espanyol es compromet a indemnitzar el
total dels danys i perjuís patits per tots els reclamants
que figuren en l’annex 1 de l’acord, que són també els
que consten en l’annex del present reial decret llei.

b) L’Estat espanyol es compromet a indemnitzar a
tots i cada un dels perjudicats que obtinguen una reso-
lució judicial final o executable d’un Jutjat o Tribunal
espanyol a favor seu que condemne el propietari, el UK
Club o el FIDAC al pagament de qualsevol indemnització
com a resultat del sinistre.

c) El FIDAC allibera l’Estat espanyol de tota classe
de responsabilitat derivada de l’exercici d’accions dels
perjudicats indicats en l’annex 2 de l’acord, les recla-
macions del qual no s’inclouen entre les que són objecte
de la transacció entre l’Estat espanyol i el FIDAC.

d) El propietari, el UK Club i el FIDAC renuncien
a qualsevol acció de recobrament contra l’Estat espanyol
a què pogueren tindre dret com a resultat de la dis-
tribució de responsabilitats fixades per l’Audiència Pro-
vincial d’A Corunya en la sentència de 18 de juny
de 1997.

Article 2. Convenis amb els damnificats.

Així mateix, s’autoritza el ministre d’Hisenda a subs-
criure amb els damnificats que ho accepten acords tran-
saccionals individuals pels quals estos renuncien a totes
les seues accions judicials en via civil o penal i a qualsevol
reclamació indemnitzatòria extrajudicial derivades del
sinistre del vaixell «Mar Egeu», percebent, com a con-
trapartida de la dita renúncia, les quantitats individuals
que figuren en l’annex del present reial decret llei,
fixant-se com a límit per a l’abonament als damnificats
la quantitat global màxima de 63.625.721,36 euros.

Els termes d’estos acords transaccionals individuals
seran essencialment els següents:

a) L’Estat espanyol, l’Institut de Crèdit Oficial i cada
un dels damnificats procedixen a l’execució extrajudicial
de la sentència del jutjat penal número 2 d’A Corunya
de 30 d’abril de 1996 o posen fi als processos judicials
que se seguixen en els Jutjats de Primera Instància en
relació amb el sinistre del vaixell «Mar Egeu».

b) Els damnificats accepten com a avaluació dels
seus danys per tots els conceptes les valoracions i la
seua actualització, que es contenen en l’annex del pre-
sent reial decret llei, i, si és el cas, una vegada des-
comptades les quantitats anticipades pel FIDAC i com-
pensats els principals dels crèdits concedits per l’Institut
de Crèdit Oficial i sumats els interessos abonats a este
Institut pels damnificats, accepten també les quantitats
finals que els corresponen percebre fixades en este
annex del reial decret llei. En el cas que hi haja interessos
pagats a l’Institut de Crèdit Oficial amb posterioritat a 31

de desembre del 2001, seran tornats pel seu valor nomi-
nal als damnificats que justifiquen este pagament al men-
cionat Institut.

c) Els damnificats desistixen de forma irrevocable
i incondicional de qualsevol acció, recurs o instància pen-
dent de resolució judicial, renunciant, així mateix, a
entaular en el futur qualsevol acció, procediment o recla-
mació, siga quina siga la seua naturalesa, caràcter o
denominació, judicial o extrajudicial, contra l’Estat espa-
nyol, FIDAC, UK Club, «Aegean Sea, Tradders Corpo-
ration», capità i pràctic, relatius al sinistre del vaixell «Mar
Egeu».

d) L’Institut de Crèdit Oficial es compromet a atorgar
la corresponent carta de pagament pels principals i els
interessos no pagats dels préstecs concedits en el seu
dia per raó del sinistre.

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

Article 3. Crèdit extraordinari.

Per a atendre les obligacions que es deriven del que
disposa el present reial decret llei es concedix un crèdit
extraordinari al pressupost en vigor de la Secció 15:
«Ministeri d’Hisenda»; Servici 01: «Ministeri, Subsecre-
taria i Servicis Generals»; Programa 611A: «Direcció i
Servicis Generals d’Economia i Hisenda»; Capítol 4:
«Transferències corrents»; article 48: «A famílies i ins-
titucions sense fins de lucre»; concepte 480: «Per a paga-
ment d’indemnitzacions motivades pel sinistre del vaixell
«Mar Egeu», per un import de 63.625.721,36 euros.

Article 4. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari que s’aprova pel present reial
decret llei es finançarà amb l’aportació del FIDAC, per
un import de 38.386.171,99 euros, i amb Deute Públic,
de conformitat amb el que establix l’article 101 del text
refós de la Llei General Pressupostària, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, per
un import de 25.239.549,37 euros.

El romanent que presente l’indicat crèdit extraordinari
al finalitzar l’exercici de 2002 podrà incorporar-se a
l’exercici següent, per Acord del Ministre d’Hisenda.

Disposició final primera. Disposicions de desplegament.

Els Ministeris d’Hisenda i d’Economia podran disposar
les mesures oportunes per a complir el que disposa el
present reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 d’octubre del 2002.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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