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matèries que s’hi especifiquen, disposicions legislatives 
provisionals en forma de decrets llei, en cas de necessitat 
extraordinària i urgent.

El contingut de la present disposició no afecta les 
esmentades matèries.

Els requisits de necessitat extraordinària i urgent 
–requisit imprescindible d’acord amb la jurisprudència 
constitucional– que justifiquen l’aprovació del present 
Reial Decret Llei deriven de l’obligació de subscripció tan 
ràpidament com siga possible d’un contracte de garantia 
amb el Banc Europeu d’Inversions per un import de 
147.713.239,28 euros, i de la circumstància sobrevinguda 
de l’import dels avals autoritzats en l’exercici de 2008 que 
ascendixen en esta data a 168.000.000,00 euros, per la 
qual cosa es fa necessari –de conformitat amb el paràgraf 
primer de l’apartat 1 de l’article 115 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, segons la qual 
«L’import total dels avals de l’Estat previstos en l’apartat 2 
de l’article precedent d’esta llei no podrà excedir el límit 
que en cada exercici assenyale la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat», i amb l’apartat 1 de l’article 114 de la 
Llei 47/2003, General Pressupostària, que establix que 
«L’atorgament d’avals per l’Administració General de 
l’Estat haurà de ser autoritzat per la llei corresponent, que 
haurà de contindre, almenys, les determinacions previs-
tes en l’apartat 2 de l’article següent»– modificar el límit 
màxim previst en la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2008, previst 
inicialment en 220.300.000,00 euros.

En virtut d’això i a proposta del vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, fent ús de 
l’autorització concedida en l’article 86 de la Constitució i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la  
reunió celebrada el 3 d’octubre de 2008,

D I S P O S E :

Article 1. Autorització a l’Administració General de l’Estat 
a formalitzar un contracte de garantia amb el Banc 
Europeu d’Inversions.

S’autoritza l’Administració General de l’Estat perquè 
puga formalitzar en 2008 un contracte de garantia amb el 
Banc Europeu d’Inversions, en virtut del qual 
l’Administració General de l’Estat podrà avalar les obliga-
cions econòmiques derivades dels crèdits que, amb 
càrrec als seus recursos propis, concedisca el Banc Euro-
peu d’Inversions –amb origen en els Acords de Coto-
nou II-, als estats d’Àfrica, Carib i Pacífic (ACP) i als Països 
i Territoris d’Ultramar (PTU), per un import màxim en con-
cepte de principal de 147.713,24 milers d’euros. L’aval 
s’estendrà, a més del principal, a les càrregues financeres 
que determine el banc en cada cas particular.

A més del contracte de garantia, en document a 
banda, se subscriurà un Acord que establisca el procedi-
ment d’administració dels endarreriments en les obliga-
cions de pagament dels prestataris.

L’esmentat aval no meritarà cap comissió.

Article 2. Modificació del límit per a l’atorgament d’avals 
fixat en l’article 54 de la Llei 51/2007, de 26 de desem-
bre, de Pressupostos Generals per a 2008.

Es modifica l’apartat u i s’afig una lletra c) a l’apartat 
dos de l’article 54 de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2008, que queda 
redactat de la manera següent:

Article 54. Import dels avals de l’Estat.

«U. L’import dels avals a prestar per l’Estat 
durant l’exercici de l’any 2008 no podrà excedir els 
368.013,24 milers d’euros.

Dos. Dins del total assenyalat en l’apartat anterior, 
s’aplicaran els següents límits màxims d’avals de 
l’Estat:

a) A l’entitat pública empresarial RENFE-opera-
dora, per un import màxim de 180.300 milers 
d’euros.

b) Dins del total assenyalat en l’apartat u, 
s’aplicarà el límit màxim de 40.000 milers d’euros per 
a garantir les obligacions derivades d’operacions de 
crèdit concertades per empreses navilieres domicilia-
des a Espanya destinades a la renovació i modernit-
zació de la flota mercant espanyola per mitjà de 
l’adquisició per compra, per arrendament amb opció 
de compra o per arrendament financer amb opció de 
compra, de barcos mercants nous, en construcció o 
usats, l’antiguitat màxima dels quals siga de cinc 
anys.

Les sol·licituds d’aval que es presenten una 
vegada transcorreguts sis mesos des de la data de 
formalització de l’adquisició del barco no podran ser 
tingudes en compte.

L’efectivitat de l’aval que siga atorgat abans de la 
formalització de l’adquisició del barco quedarà condi-
cionada al fet que la dita formalització es produïsca 
en els sis mesos següents a la data de notificació de 
l’atorgament de l’aval.

L’import avalat no podrà superar el 35 per cent del 
preu total del barco finançat.

Les condicions dels préstecs assegurables sota 
este sistema seran, com a màxim, les que establix el 
Reial Decret 442/1994, d’11 de març, sobre primes i 
finançament a la construcció naval o disposicions 
posteriors que el modifiquen.

En tot cas, l’autorització d’avals es basarà en una 
avaluació de la viabilitat economicofinancera de 
l’operació i del risc.

La Comissió Delegada per a Assumptes Econò-
mics determinarà el procediment de concessió 
d’avals, els requisits que hauran de concórrer per a la 
concessió d’estos i les condicions a què quedarà sub-
jecta l’efectivitat dels avals atorgats.

c) Un límit màxim de 147.713,24 milers d’euros 
perquè l’Administració General de l’Estat puga avalar 
durant 2008, en els termes que fixe el contracte de 
garantia a subscriure amb el Banc Europeu 
d’Inversions, les obligacions econòmiques derivades 
dels crèdits que, amb càrrec als seus recursos propis, 
concedisca l’esmentat banc, amb origen en els 
Acords de Cotonou II, als estats d’Àfrica, Carib i Pací-
fic (ACP) i als Països i Territoris d’Ultramar (PTU).»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial Decret Llei entrarà en vigor l’endemà 
d’haver sigut publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16484 REIAL DECRET LLEI 6/2008, de 10 d’octubre, pel 
qual es crea el Fons per a l’Adquisició d’Actius 
Financers. («BOE» 248, de 14-10-2008.)

A conseqüència dels esdeveniments iniciats als Estats 
Units a l’agost de 2007, les principals economies desenro-
tllades estan experimentant una greu crisi financera. Una 
de les seues conseqüències més destacables ha sigut la 
disminució intensa de la capacitat de les entitats finance-
res per a captar recursos en els mercats de capitals. La 
incertesa sobre els riscos de crèdit i contrapartida ha dis-
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torsionat el bon funcionament dels mercats i ha dificultat 
la captació de recursos per part de les entitats financeres 
i, en últim terme, el finançament a empreses i famílies.

En este context, les entitats de crèdit espanyoles tenen 
una posició sòlida, gràcies a la seua elevada solvència, la 
seua àmplia base de depòsits i la supervisió del Banc 
d’Espanya. En tot cas, les restriccions en l’accés al finança-
ment mereixen una especial atenció, donada la importàn-
cia del crèdit tant per a l’evolució de l’activitat econòmica 
a curt termini, com per al potencial de creixement en el 
mitjà i llarg termini.

Davant de les circumstàncies extraordinàries que 
s’estan produint en els mercats, el Govern ha decidit 
posar en marxa una mesura que impulse el finançament 
a empreses i ciutadans per part de les entitats financeres. 
La decisió s’emmarca en les línies d’actuació establides 
pel Consell de Ministres d’Economia i Finances de la Unió 
Europea, donada la importància que el Govern concedix a 
la coordinació d’estes polítiques entre els estats mem-
bres. Així, es tracta d’una decisió oportuna en este 
moment, i té un caràcter temporal, la seua extinció es 
produirà de forma natural a mesura que es normalitzen 
els mercats. A més, es tracta d’una mesura que atén els 
interessos dels contribuents, atés que es finançarà amb 
deute públic i invertirà en actius de màxima qualitat amb 
remuneració superior, cosa que farà possible que no es 
produïsca un cost net per a les arques públiques. A més, 
el disseny de la mesura respon a les normes del Mercat 
Interior Europeu, i garantix que totes les entitats acce-
dixen al mecanisme en les mateixes condicions.

La dita mesura, que s’adopta amb l’aprovació de la 
present norma, consistix en la creació d’un fons adscrit al 
Ministeri d’Economia i Hisenda a través de la Secretaria 
d’Estat d’Economia, a càrrec del Tresor, que comptarà 
amb una aportació inicial de trenta mil milions d’euros 
ampliables fins a cinquanta mil milions d’euros. Este fons 
adquirirà de les entitats financeres, amb caràcter volun-
tari per part d’estes i amb criteris de mercat, actius espan-
yols de màxima qualitat. Per a garantir que, a través 
d’estes, i amb un horitzó temporal i suficient el finança-
ment arribe a empreses i ciutadans, el fons prioritzarà 
l’adquisició d’actius abonats per un nou crèdit, entenent 
com a tal l’atorgat després del 7 d’octubre de 2008.

Per a la realització de les seues operacions, el fons 
recorrerà a procediments competitius per a la selecció 
d’actius i realitzarà adquisicions d’acord amb els mecanis-
mes habituals en els mercats financers.

Per a la seua dotació en este exercici, este Reial Decret 
Llei regula la concessió d’un crèdit extraordinari per un 
import de 10.000 milions d’euros, ampliable fins a un 
import de 30.000 milions d’euros. A més, en el procés de 
tramitació en les Corts Generals del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2009, es requerirà 
habilitar els crèdits necessaris per a completar el finança-
ment de la dotació màxima del fons prevista en este Reial 
Decret Llei.

Des del punt de vista de la seua administració, gestió 
i direcció, correspondrà al Ministeri d’Economia i Hisenda 
a través d’un Consell Rector i de la seua Comissió Execu-
tiva. A més, la Comissió Executiva comptarà amb 
l’assessorament tècnic que crega oportú; i en particular, el 
del Banc d’Espanya i el de la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors.

Atés que es tracta de recursos públics, el fons està 
subjecte a un estricte control. D’una banda, de la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat, a través de 
l’auditoria pública, en els termes que preveu la Llei 47/
2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. I, 
d’altra banda, al control parlamentari, que es realitzarà 
per mitjà dels corresponents informes quadrimestrals 
sobre la gestió del Fons per a l’Adquisició d’Actius Finan-
cers que el Ministeri d’Economia i Hisenda remetrà a la 
Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats.

La urgència de l’aprovació d’esta norma deriva de la 
situació actual dels mercats, en els quals s’observa una 
intensa disminució de la capacitat de les entitats finance-
res per a captar recursos en els mercats de capitals. La 
restricció actual del finançament a empreses i famílies 
determina la necessitat d’adoptar de manera urgent la 
mesura que s’aprova per mitjà d’esta norma per a 
l’adequat exercici de l’activitat econòmica.

En virtut de la urgència de l’adopció de les mesu-
res, per a permetre la seua immediata efectivitat, fent 
ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la 
Constitució, a proposta del vicepresident segon del 
Govern i ministre d’Economia i Hisenda, i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 10 d’octubre de 2008,

D I S P O S E :

Article 1. Constitució i règim jurídic del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers.

1. Es crea el Fons per a l’Adquisició d’Actius Finan-
cers, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda a través de 
la Secretaria d’Estat d’Economia, amb la finalitat de reco-
lzar l’oferta de crèdit a l’activitat productiva d’empreses i 
als particulars per mitjà de l’adquisició d’actius financers, 
en la forma i condicions que determina el present reial 
decret llei.

2. El règim pressupostari, economicofinancer, 
comptable i de control d’este fons serà el previst en la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, per 
als fons que no tenen personalitat jurídica la dotació dels 
quals s’efectue majoritàriament des dels Pressupostos 
Generals de l’Estat, mencionats en l’article 2.2 de la dita 
llei.

3. El Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers no 
tindrà la consideració de sector públic als efectes previs-
tos en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic.

Artículo 2. Finançament del Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers.

1. El Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers es 
dotarà amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, 
per un import de 30.000 milions d’euros, ampliable fins a 
un màxim de 50.000 milions d’euros.

2. Amb este fi, per mitjà d’este reial decret llei, es 
concedix un crèdit extraordinari al pressupost en vigor de 
la secció 15, Ministeri d’Economia i Hisenda, servici 16, 
Secretaria d’Estat d’Economia, programa 931 M «Previsió 
i Política Econòmica», concepte 879 «Aportació al Fons 
per a l’Adquisició d’Actius Financers», per un import de 
10.000 milions d’euros. El dit crèdit tindrà caràcter amplia-
ble fins a un import de 30.000 milions d’euros, per a 
l’exercici 2008.

El crèdit extraordinari que es concedix en el paràgraf 
anterior es finançarà amb deute públic.

3. Els rendiments de qualsevol naturalesa que gene-
ren el compte del Fons per a l’Adquisició d’Actius Finan-
cers i els actius financers en què s’hagen materialitzat les 
dotacions del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers 
podran integrar-se en les dotacions del Fons, llevat que 
s’acorde el seu repartiment al Tresor Públic per part del 
Consell Rector.

4. Podran atendre’s amb càrrec a les dotacions del 
Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers els gastos que 
ocasione la seua gestió.
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Article 3. Òrgans de govern.

1. L’administració, gestió i direcció del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers correspondrà al Ministeri 
d’Economia i Hisenda a través d’un Consell Rector i de la 
seua Comissió Executiva.

2. El Consell Rector estarà presidit pel ministre 
d’Economia i Hisenda. Es compondrà, a més, del secretari 
d’estat d’Economia, el secretari d’estat d’Hisenda i Pres-
supostos, el president de l’Institut de Crèdit Oficial, 
l’advocat general de l’Estat i l’interventor general de 
l’Estat.

3. El Consell Rector tindrà les funcions següents:
1) Establir les directrius d’inversió del Fons per a 

l’Adquisició d’Actius Financers.
2) Efectuar el seguiment i avaluació de l’activitat del 

Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.
3) Decidir l’aplicació dels rendiments dels actius del 

Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers, així com el pro-
ducte dels seus venciments o vendes.

4) Aprovar els pressupostos d’explotació i capital, 
així com aquelles actuacions que deriven del que establix 
la Llei 47/2003, de 26 novembre, General Pressupostària.

5) Aprovar l’informe quadrimestral sobre la gestió 
del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

4. Actuarà com a secretari del Consell, amb veu però 
sense vot, el titular de la Direcció General del Tresor i Polí-
tica Financera.

5. La Comissió Executiva, que dependrà del Consell 
Rector, serà presidida pel secretari d’estat d’Economia i 
tindrà la composició que acorde el Consell Rector.

A la Comissió Executiva li correspondran les funcions 
següents:

1) Realitzar les operacions d’adquisició, alienació, 
disposició i gestió dels actius financers del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers, d’acord amb les directrius 
establides per l’esmentat Consell.

2) Elaborar la proposta dels pressupostos 
d’explotació i capital.

3) Elaborar l’informe quadrimestral sobre la gestió 
del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

6. A fi de valorar les propostes i la resta de decisions 
que siguen de la seua competència, la Comissió Execu-
tiva comptarà amb l’assessorament tècnic que crega 
oportú; i en particular, el del Banc d’Espanya i el de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

7. El règim jurídic d’actuació del Consell Rector i de la 
Comissió Executiva s’ajustarà al que disposa el capítol II 
del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.

Article 4. Actius del Fons.

1. Per a fomentar el finançament a empreses i parti-
culars residents a Espanya, el Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers invertirà en instruments financers 
emesos per entitats de crèdit i fons de titulització, abonats 
per crèdits concedits a particulars, empreses i entitats no 
financeres.

2. Per a la realització de les seues operacions, el Fons 
convocarà procediments de selecció d’actius o realitzarà 
adquisicions d’acord amb els mecanismes habituals en 
els mercats financers.

3. Els instruments financers en què invertirà el Fons 
per a l’Adquisició d’Actius Financers seran de màxima 
qualitat i es determinaran per la Comissió Executiva 
d’acord amb els criteris que fixe el Consell Rector i ate-
nent en tot cas als principis d’objectivitat, seguretat, 
transparència, eficiència, rendibilitat i diversificació.

4. Les desinversions que realitze el Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers s’ajustaran als mateixos 
principis i criteris.

5. El Banc d’Espanya instrumentarà les operacions 
financeres del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers i 
actuarà com a agent i banc depositari.

Article 5. Control de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
controlarà el Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers a 
través de l’auditoria pública, en els termes que preveu la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Article 6. Control parlamentari.

El Ministeri d’Economia i Hisenda remetrà a la Comis-
sió d’Economia del Congrés dels Diputats un informe qua-
drimestral sobre la gestió del Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers.

Disposició addicional primera. Actuacions instrumentals.

El Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers podrà rea-
litzar totes les actuacions instrumentals que siguen neces-
sàries per al compliment de les seues funcions, i podrà 
tindre la condició de membre de qualsevol mercat o sis-
tema multilateral de negociació.

Disposició addicional segona. Règim fiscal.

A efectes fiscals, el Fons per a l’Adquisició d’Actius 
Financers tindrà la mateixa consideració i tractament que 
l’Estat.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per a dic-
tar les normes necessàries per a l’aplicació i desplegament 
del que preveu este reial decret llei.

Disposició final segona. Habilitació de mitjans.

Per a la posada en marxa i funcionament del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers se’l dotarà de tots els mit-
jans materials i personals que siguen necessaris.

Disposició final tercera. Vigència del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers.

El Consell de Ministres, atenent les circumstàncies 
econòmiques i amb un informe previ de la Comissió Dele-
gada d’Assumptes Econòmics, podrà acordar l’extinció i la 
liquidació del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de 
ser publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16485 REIAL DECRET LLEI 7/2008, de 13 d’octubre, 
de Mesures Urgents en Matèria Economicofi-
nancera en relació amb el Pla d’Acció Concer-
tada dels Països de la Zona Euro. («BOE» 248, 
de 14-10-2008.)

Per a fer front als efectes de la crisi financera interna-
cional, els governs europeus, i en particular el Govern 
espanyol, ha adoptat un conjunt de mesures excepcio-


