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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3199 Reial Decret Llei 6/2013, de 22 de març, de protecció als titulars de determinats 

productes d’estalvi i inversió i altres mesures de caràcter financer.

I

Al llarg dels últims mesos el sector financer espanyol ha mamprés un procés de 
sanejament de dimensions històriques que haurà de culminar, pròximament, amb l’execució 
completa dels plans de reestructuració i resolució d’aquelles entitats de crèdit que tenien 
més dificultats de viabilitat i solvència. Per a dur a terme este procés, el nostre ordenament 
jurídic s’hi va adaptar convenientment per mitjà de la promulgació de la Llei 9/2012, 
de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. Es va dissenyar tot 
un marc d’actuació pública en les crisis d’entitats guiat per la busca d’un equilibri adequat 
entre l’estabilitat financera i l’ús limitat i eficient de recursos públics. A este efecte, es van 
incloure en la nostra normativa els anomenats exercicis de gestió d’instruments híbrids i 
deute subordinat, que tracten de garantir una correcta participació dels creditors d’una 
entitat en els costos derivats de la seua reestructuració o resolució.

És imminent la realització dels exercicis de gestió d’instruments híbrids de capital i de 
deute subordinat que, en el marc de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 
i resolució d’entitats de crèdit i del Memoràndum d’Entesa firmat entre les autoritats 
espanyoles i europees el 20 de juliol de 2012, requerixen alguns plans de reestructuració 
i resolució d’entitats de crèdit.

És necessari fer un seguiment de les eventuals reclamacions que els clients poden 
dirigir a les entitats financeres per raó de la comercialització d’estos productes complexos 
i facilitar en determinats casos mecanismes àgils de resolució de controvèrsies, 
principalment per mitjà d’arbitratge.

En este context i amb caràcter excepcional, cal oferir liquiditat a les accions que els 
tenidors d’estos instruments rebran a canvi dels dits instruments. En la mesura que les 
entitats emissores dels instruments esmentats no cotitzen en un mercat oficial, i no tenen 
previst fer-ho en el marc dels plans de reestructuració aprovats per la Comissió Europea, 
la falta de liquiditat suficient dels seus títols pot comportar una dificultat per als clients 
detallistes. A fi de mitigar els efectes d’esta circumstància, s’atorga al Fons de Garantia de 
Depòsits la capacitat legal per a crear mecanismes de mercat que permeten una 
alternativa de liquiditat per a estes accions. Per tant, es dota este fons de la capacitat de 
poder adquirir les accions no cotitzades que resulten dels canvis obligatoris d’instruments 
híbrids de capital i deute subordinat d’estes entitats, a preus de mercat.

A este efecte, se’l dota dels recursos suficients per a poder fer-ho. Sense perjuí del 
calendari de pagaments en el qual s’aporten estos recursos, la mateixa autorització de la 
derrama extraordinària es registrarà com a patrimoni del Fons en la data en què es liquide 
el primer tram, i permetrà realitzar les operacions financeres necessàries per a la ràpida 
posada en marxa dels mecanismes de mercat per a l’adquisició de les accions en qüestió.

Es tracta, en definitiva, d’ampliar l’àmbit d’actuació ordinari del Fons amb la finalitat de 
capacitar-lo per a dur a terme una funció imprescindible i ràpida per a facilitar l’adequada 
implementació del procés de reestructuració bancària actualment en curs.

Este reial decret llei consta de dos articles, dos disposicions addicionals, una 
disposició derogatòria única, que conté una clàusula derogatòria genèrica respecte a 
qualssevol altres normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa 
este reial decret llei, i sis disposicions finals entre les quals, a més de determinades 
modificacions normatives, s’efectuen les corresponents referències al títol competencial, 
a les facultats de desplegament i a l’entrada en vigor de la norma.
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II

El capítol I consta d’un article únic, que té com a objecte la creació i la regulació de la 
composició i del funcionament de la Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de 
Capital i Deute Subordinat.

Els últims anys ha crescut el nombre de reclamacions per part de clients d’entitats 
financeres que havien adquirit instruments híbrids de capital i deute subordinat.

En este punt, es considera necessari crear un òrgan amb la més alta representació 
institucional que coordine i impulse els treballs necessaris per a fer un seguiment de 
determinades incidències que s’hagen pogut derivar de la comercialització d’instruments 
híbrids de capital i deute subordinat. Dins d’estos treballs, i amb ple respecte a les 
competències que, en matèria de supervisió financera i protecció de consumidors i 
usuaris, tenen altres organismes i el Poder Judicial, la Comissió farà una anàlisi dels 
factors generadors de les reclamacions judicials i extrajudicials, així com del resultat 
d’estes, relatives a la comercialització d’instruments híbrids de capital i deute subordinat 
per part de les entitats participades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, i 
emetrà informes sobre la seua evolució, que seran remesos al Congrés dels Diputats. A 
més, determinarà els criteris bàsics per a fixar, en el cas d’entitats participades pel FROB, 
en quins casos ha d’oferir als seus clients la submissió a arbitratge. Esta anàlisi es farà 
sense cap ingerència en la deguda independència i imparcialitat amb què, d’acord amb la 
legislació vigent, s’han de dur a terme els procediments tant judicials com arbitrals en 
matèria de consum i sense que supose cap càrrega addicional de treball per als òrgans, 
jurisdiccionals o no, competents per a tramitar-la, ni per al Consell General del Poder 
Judicial.

III

L’article 2 d’este reial decret llei modifica l’apartat 4 i afig un nou apartat 5 en la 
disposició addicional quinta del Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de 
liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit financer. S’amplien de manera 
extraordinària i temporal les funcions del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de 
Crèdit en un doble sentit. D’una banda, es permet al Fons la subscripció d’accions o deute 
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (d’ara en 
avant, SAREB) i, d’una altra banda, se’l faculta per a adquirir accions de les entitats que 
han transferit els seus actius a la SAREB. Esta última facultat permetrà al Fons adquirir 
valors no líquids emesos per entitats no cotitzades, i els dotarà de liquiditat en benefici 
dels clients d’estes entitats, a fi de possibilitar la venda en condicions de mercat de les 
accions rebudes en els canvis obligatoris que ha de fer el FROB dins dels processos de 
reestructuració i resolució actualment en curs.

Addicionalment, amb l’objecte de mantindre una sanejada posició patrimonial del 
Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, que li permeta exercir adequadament 
la seua funció en favor de l’estabilitat del sistema financer espanyol, s’establix una 
contribució especial a este, aplicable una sola vegada, d’un 3 per mil dels depòsits 
computables. Esta contribució s’articularà en dos fases. Una primera pel 40 per cent, per 
a la qual el Fons podrà acordar una sèrie de deduccions relacionades amb la dimensió de 
les entitats, les seues aportacions a la SAREB o la percepció d’ajudes públiques. I un 
segon tram, que comprendrà el 60 per cent restant, que se satisfarà a partir de 2014 i dins 
d’un màxim de 7 anys, d’acord amb el calendari de pagament que fixe la Comissió 
Gestora del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit.

IV

Pel que fa a la part final del reial decret llei, inclou determinades disposicions 
addicionals que afecten compromisos internacionals assumits per Espanya i altres 
l’adopció de les quals té caràcter urgent, ja siga per estar relacionades amb la resolució o 
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reestructuració d’entitats de crèdit, ja siga per la seua especial rellevància en el context 
econòmic actual.

La disposició addicional primera adopta diferents mesures necessàries per a complir 
amb el mandat que conté el Reglament (UE) núm. 260/2012, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 14 de març de 2012, pel qual s’establixen requisits tècnics i empresarials 
per a les transferències i els deutes domiciliats en euros, i modifica el Reglament (CE) 
núm. 924/2009. S’habilita el ministre d’Economia i Competitivitat a fer les autoritzacions i 
exempcions en els supòsits i termes previstos en este reglament; es designa el Banc 
d’Espanya autoritat competent responsable de garantir-ne el compliment, i es modifica 
l’article 51.3 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament, per a 
incloure com a normes d’ordenació i disciplina dels proveïdors de servicis de pagament 
les disposicions del reglament referit.

Per la seua banda, la disposició addicional segona establix que els servicis d’atenció 
al client i els defensors del client de les entitats financeres atendran les reclamacions 
relacionades amb els compromisos subscrits per estes entitats en el marc de la comanda 
al Govern prevista en la disposició addicional única del Reial Decret Llei 27/2012, de 15 
de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, i de 
conformitat amb la qual es va crear el Fons Social de la Vivenda.

En les disposicions finals primera, segona i tercera s’aborden tres modificacions 
legals concretes.

Així, en primer lloc, es modifiquen els articles 60, 61 i 65 de la Llei 44/2002 de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer, per a permetre que el Banc 
d’Espanya puga fixar llindars de declaració distints en funció de les diferents finalitats 
(supervisió o registre d’informació) de la Central d’Informació de Riscos del Banc 
d’Espanya. Esta reforma respon al compromís de reformes adquirit per Espanya en el 
marc del Memoràndum d’Entesa firmat per a l’assistència financera europea a la 
recapitalització de les entitats de crèdit.

En segon lloc, en la disposició final segona es modifica l’article 86 bis del text refós de 
la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, a fi de permetre que les entitats asseguradores 
espanyoles puguen competir en igualtat de condicions amb les entitats asseguradores 
d’altres estats membres, les quals poden utilitzar les agències de subscripció per a 
contractar assegurances. Els articles 86 bis i 86 ter del text refós de la Llei d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades, que s’hi van afegir amb la disposició final 
catorze de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, arrepleguen la normativa 
aplicable a les agències de subscripció. Esta normativa permet a les entitats 
asseguradores domiciliades en estats membres de l’Espai Econòmic Europeu diferents 
d’Espanya i que exercisquen les seues activitats a Espanya en règim de dret d’establiment 
o en règim de lliure prestació de servici utilitzar agències de subscripció. La modificació 
del mencionat article 86 bis té com a objecte eliminar el desavantatge competitiu amb què 
han estat funcionant les entitats espanyoles, davant de la resta, precisament en el nostre 
propi mercat nacional. Es considera que la supressió d’esta barrera artificial és de 
necessitat urgent, perquè amb esta es posa fi a la desigualtat de tracte entre les entitats 
espanyoles i les d’altres estats membres, que sí que poden apoderar les mencionades 
agències de subscripció d’assegurances per a la subscripció d’assegurances pel seu 
compte i nom.

En tercer lloc, en virtut de la disposició final tercera es modifiquen els articles 36.4 
i 44.2 de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de 
crèdit, a l’efecte que la SAREB puga dur a terme de manera eficaç les funcions que té 
encomanades.

L’esmentada disposició final també modifica la redacció de l’article 44.2.b) de la 
Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit a l’efecte 
d’aclarir els termes en què pot tindre lloc el pagament del preu de recompra d’emissions o 
partides d’instruments híbrids de capital i de deute subordinat inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de les accions de gestió acordades pel FROB.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 71  Dissabte 23 de març de 2013  Secc. I. Pàg. 4

Les mesures anteriors s’emmarquen en un context d’urgent i extraordinària necessitat 
derivat de la imminència dels seus efectes sobre el procés de reestructuració d’entitats de 
crèdit mamprés a Espanya, i per al compliment dels compromisos adquirits de conformitat 
amb el Memoràndum d’Entesa firmat per a l’assistència financera europea a l’esmentada 
reestructuració.

A la vista de tot el que s’ha dit, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la 
Constitució Espanyola, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 22 de març de 2013,

DISPOSE:

CAPÍTOL I

Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat

Article 1. Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute Subordinat.

1. Es crea la Comissió de Seguiment d’Instruments Híbrids de Capital i Deute 
Subordinat (d’ara en avant, la «Comissió»), com a òrgan col·legiat adscrit al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa, encarregat de realitzar labors d’anàlisi dels factors generadors de les 
reclamacions judicials i extrajudicials relatives a la comercialització d’instruments híbrids 
de capital i deute subordinat per part de les entitats en les quals el Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària tinga participació, de propostes relacionades amb la seua 
comercialització i de determinació dels criteris perquè certes reclamacions puguen ser 
sotmeses a arbitratge.

La Comissió exercirà les seues funcions amb respecte absolut a les competències 
que tenen els òrgans judicials i els organismes que integren el sistema arbitral de consum.

La Comissió haurà de quedar formalment constituïda en el termini de vint dies des de 
l’entrada en vigor d’este reial decret llei i s’extingirà transcorreguts dos anys des de la 
seua constitució llevat que, per considerar-se necessari per a l’adequat compliment de les 
funcions per a les quals ha sigut creada, se’n puga prorrogar la vigència per acord del 
Consell de Ministres, pel termini que este determine.

2. Seran funcions de la Comissió:

a) L’anàlisi dels factors que han motivat la presentació de reclamacions judicials i 
extrajudicials pels titulars d’instruments híbrids de capital i deute subordinat davant de les 
entitats de crèdit en les quals el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària té 
participació.

b) La remissió al Congrés dels Diputats, amb caràcter trimestral, d’un informe relatiu 
als aspectes fonamentals de les reclamacions a què es referix l’apartat anterior, sense 
perjuí de les competències sobre esta matèria que corresponguen a altres òrgans, 
organismes o institucions.

S’entendran per aspectes fonamentals sobre els quals la Comissió pot sol·licitar i 
demanar informació els relatius a la quantia de la reclamació, la via judicial o extrajudicial 
triada pel reclamant, el lloc geogràfic de comercialització de l’instrument, el sentit de la 
sentència o laude dictat, el fonament bàsic de l’estimació o desestimació de la reclamació, 
l’entitat emissora, el perfil del client i qualssevol altres de naturalesa anàloga que 
s’estimen rellevants per al compliment adequat de les funcions que té encomanades. A 
estos efectes, a la Comissió li serà aplicable el que disposa l’article 140 de la Llei 1/2000, 
de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil,

c) Si és el cas, l’elevació de propostes a les autoritats competents amb la finalitat de 
millorar la protecció de l’adquirent d’este tipus de productes.

Addicionalment, la Comissió determinarà els criteris bàsics que hauran d’emprar les 
entitats participades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària a fi d’oferir als seus 
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clients el sotmetiment a arbitratge de les controvèrsies que sorgisquen en relació amb 
instruments híbrids de capital i deute subordinat, a fi que estos queden adequadament 
compensats del perjuí econòmic suportat, en cas de laude estimatori. Així mateix, i dins 
dels criteris anteriors, la Comissió especificarà criteris per a designar el col·lectiu de 
clients les reclamacions dels quals, en atenció a l’especial dificultat de les seues 
circumstàncies personals o familiars, hauran de rebre una tramitació prioritària per part de 
les entitats participades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària. La Comissió 
traslladarà estos criteris al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que donarà les 
instruccions necessàries perquè les seues entitats participades els adopten. La Comissió 
adoptarà els criteris anteriors en la seua reunió constitutiva i podrà revisar-los 
trimestralment.

3. Sense perjuí del que preveu l’apartat anterior, la Comissió elaborarà, al mes de 
ser constituïda, un informe sobre:

a) Les característiques bàsiques de la comercialització entre clients detallistes dels 
instruments híbrids de capital i deute subordinat en els últims anys.

b) Les dades estadístiques més rellevants de la dita comercialització.
c) El marc regulador i supervisor de la protecció als clients detallistes per a la 

comercialització d’estos productes.
d) Les reclamacions presentades i el seu resultat.

Este informe haurà de ser elevat al Congrés dels Diputats.

4. La Comissió estarà integrada pels membres següents:

a) La presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que presidirà la 
Comissió.

b) El subgovernador del Banc d’Espanya, en qualitat de vicepresident.
c) La secretària general de Sanitat i Consum, del Ministeri de Sanitat, Servicis 

Socials i Igualtat.
d) El secretari general del Tresor i Política Financera, del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat.
e) La presidenta del Consell de Consumidors i Usuaris.

5. La Comissió estarà assistida per un secretari, que serà designat per la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, que participarà en les reunions amb veu però sense vot.

Així mateix, la Comissió invitarà a participar, amb veu però sense vot, els representants 
designats per les autoritats de consum de les comunitats autònomes i de l’Institut Nacional 
del Consum que hagen participat o es disposen a participar en els procediments de 
resolució de les reclamacions a què es referix el paràgraf primer de l’apartat 1 d’este 
article.

També assistirà a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, un 
representant designat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària.

La Comissió podrà sol·licitar l’assistència a les seues reunions i l’assessorament de 
tècnics d’organismes públics o entitats privades la participació dels quals puga facilitar 
que realitze millor les seues funcions.

6. En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa 
justificada, els membres de la Comissió seran substituïts pels seus suplents, els quals 
seran designats pels titulars dels ministeris o organismes a què pertanguen o en els quals 
estiguen nomenats els membres titulars.

7. La Comissió determinarà les seues normes de funcionament, que s’ajustaran 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 Procediment Administratiu Comú, i podrà 
ser-hi aplicada la disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. La Comissió es reunirà, almenys, 
trimestralment, i cada vegada que siga convocada per la presidenta, per iniciativa pròpia 
o a instància de tres dels seus membres.
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Per a la constitució vàlida de la Comissió, a l’efecte de la celebració de sessions, 
deliberacions i adopció de decisions, serà necessària l’assistència de la presidenta i el 
secretari, o els que els substituïsquen, i de dos membres. Els acords s’adoptaran per 
majoria dels seus membres. En cas d’empat, la presidenta tindrà vot de qualitat.

8. El funcionament d’esta comissió no suposarà cap increment del gasto públic, ja 
que s’atendrà amb els mitjans personals i materials existents.

Els seus membres no percebran cap remuneració o dieta per l’exercici de les seues 
funcions.

9. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària haurà de subministrar a la 
Comissió, per a l’exercici adequat de les seues funcions, la informació sobre els aspectes 
fonamentals dels procediments arbitrals i judicials a què estiguen sotmeses les entitats 
controlades per este i, en particular, sobre el compliment dels criteris bàsics a què fa 
referència l’últim paràgraf de l’apartat 2.

CAPÍTOL II

Article 2. Modificació de la disposició addicional quinta del Reial Decret Llei 21/2012, 
de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit 
financer.

Es modifica l’apartat 4 i s’afig un nou apartat 5 en la disposició addicional quinta del 
Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions 
públiques i en l’àmbit financer, amb la redacció següent:

«4. En l’àmbit de les seues funcions i tenint en compte el benefici del conjunt 
del sistema d’entitats adherides, el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de 
Crèdit podrà adoptar mesures tendents a facilitar la implementació de l’assistència 
financera europea per a la recapitalització de les entitats de crèdit espanyoles. 
Entre estes mesures, el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit podrà 
comprometre el seu patrimoni per a la prestació de les garanties que es puguen 
exigir en l’àmbit de la referida assistència financera. Este compromís i les garanties 
podran ser assumides per les entitats de crèdit en el marc dels plans de 
recapitalització que aprove el Banc d’Espanya.

Així mateix, s’inclourà entre les esmentades mesures la possibilitat de 
subscripció o adquisició per part del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de 
Crèdit de:

a) accions o instruments de deute subordinat emesos per la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària prevista en la disposició 
addicional sèptima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d’entitats de crèdit.

La realització d’estes adquisicions o subscripcions d’instruments de deute 
requeriran l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
en el qual es valore l’efecte que l’operació prevista puga tindre en la qualificació a 
l’efecte de comptabilitat nacional de la dita societat o bé en el dèficit i en el deute 
públic.

b) accions ordinàries no admeses a cotització en un mercat regulat, emeses 
per qualsevol de les entitats a què es referix la disposició addicional novena de la 
Llei 9/2012, de 14 de novembre, en el marc de les accions de gestió d’instruments 
híbrids i deute subordinat, regulades en el capítol VII. El Fons adquirirà de manera 
prioritària les accions d’aquells clients de l’entitat que es troben en el col·lectiu 
referit en l’últim paràgraf de l’article 1.2 del Reial Decret Llei 6/2013, de 22 de març, 
de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres mesures 
de caràcter financer. L’adquisició dels instruments anteriors es farà a un preu que 
no excedisca el seu valor de mercat i d’acord amb la normativa de la Unió Europea 
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d’ajudes d’estat. A l’efecte de determinar l’esmentat valor de mercat, el Fons de 
Garantia de Depòsits sol·licitarà l’elaboració d’un informe d’un expert independent. 
El termini per a fer l’adquisició haurà de ser limitat i el fixarà el mateix Fons.

En tot cas, el cost de les mesures anteriors serà inferior al total dels potencials 
desembossaments que hauria hagut de fer el Fons de Garantia de Depòsits 
d’Entitats de Crèdit de conformitat amb la seua normativa reguladora, en el context 
dels processos de reestructuració ordenada i reforçament dels recursos propis 
d’entitats de crèdit a què es referix la disposició addicional novena de l’esmentada 
llei, si haguera satisfet, en el moment de l’obertura del procés corresponent, els 
imports garantits.

5. A fi de reforçar el patrimoni del Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de 
Crèdit, l’aportació anual prevista per l’article 3 del Reial Decret 2606/1996, de 20 de 
desembre, sobre fons de garantia de depòsits d’entitats de crèdit, que han de fer 
les entitats adherides sobre els depòsits a 31 de desembre de 2012, s’incrementarà 
excepcionalment, i per una sola vegada, en un 3 per mil addicional.

Este increment es farà efectiu en dos trams:

a) Un primer tram equivalent a dos quintes parts de l’increment total a satisfer 
en el termini de 20 dies hàbils des del 31 de desembre de 2013.

b) Un segon tram equivalent a les tres quintes parts restants a satisfer a partir 
de l’1 de gener de 2014, d’acord amb el calendari de pagament que fixe la Comissió 
Gestora dins d’un termini màxim de 7 anys. Sense perjuí de l’esmentat calendari de 
pagament, l’import corresponent a este segon tram es registrarà com a patrimoni 
del Fons en la data en què es liquide el primer tram.

En relació amb el primer tram, la comissió gestora del Fons podrà, mitjançant 
un acord adoptat per majoria de dos terços dels seus membres, establir:

i) Un desplaçament cap al segon tram de l’aportació corresponent a este tram 
inicial de fins a un màxim del 50%.

ii) La no-aplicació d’este tram a les entitats a què es referix la disposició 
addicional novena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

iii) Una deducció de fins a un màxim del 50% en les aportacions de les entitats 
adherides la base de càlcul de les quals no excedisca els 5.000 milions d’euros.

iv) Una deducció de fins a un màxim del 30% de les quantitats invertides per 
les entitats, abans del 31 de desembre de 2013, en la subscripció o adquisició 
d’accions o instruments de deute subordinat emesos per la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària.

La suma de les deduccions previstes en els apartats iii) i iv) anteriors no podrà, 
en cap cas, superar el 90% de l’import que, en funció del saldo de depòsits 
mantingut a 31 de desembre de 2012, corresponga satisfer a cada entitat.»

Disposició addicional primera. Mesures d’aplicació del Reglament (UE) núm. 
260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, pel qual 
s’establixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes 
domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009.

U. S’habilita el ministre d’Economia i Competitivitat per a fer les autoritzacions i 
exempcions en els supòsits i termes previstos en els apartats 1, 3 i 5 de l’article 16 del 
Reglament (UE) núm. 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, 
pel qual s’establixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes 
domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) núm. 924/2009.

Dos. Es designa el Banc d’Espanya com a autoritat competent responsable de 
garantir el compliment del Reglament (UE) núm. 260/2012, del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 14 de març de 2012, pel qual s’establixen requisits tècnics i empresarials per 
a les transferències i els deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 
núm. 924/2009.

Tres. Es modifica l’article 51.3 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de 
pagament, que passa a tindre la redacció següent:

«Tindran la consideració de normes d’ordenació i disciplina dels proveïdors 
de servicis de pagament a què es referixen les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 de 
l’article 4 les disposicions que contenen els títols I (a excepció de l’article 5) i II 
d’esta llei, les previstes en els articles 18 i 19 del títol III, l’article 50, les disposicions 
del Reglament (CE) 924/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
setembre de 2009, relatiu als pagaments transfronterers en la Comunitat i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) 2560/2001, les disposicions contingudes en el 
Reglament (UE) núm. 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de 
març de 2012, pel qual s’establixen requisits tècnics i empresarials per a les 
transferències i els deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 
núm. 924/2009, així com qualssevol altres lleis i disposicions de caràcter general 
que continguen preceptes específicament referits als proveïdors de servicis de 
pagament i siguen d’observança obligada per a estos.

L’incompliment serà sancionat com a infracció greu d’acord amb el que preveu 
la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disciplina i intervenció d’entitats de crèdit, sempre 
que estes no tinguen caràcter ocasional o aïllat».

Disposició addicional segona. Atenció de reclamacions derivades de compromisos 
adquirits per les entitats de crèdit en virtut de la disposició addicional única del Reial 
Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la 
protecció dels deutors hipotecaris.

Els servicis d’atenció al client i els defensors del client a què es referix l’Orde 
ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i servicis d’atenció al client i el 
defensor del client de les entitats financeres, atendran, de conformitat amb el que preveu 
l’esmentada orde, les reclamacions relacionades amb els compromisos subscrits per les 
entitats de crèdit en el marc de la comanda al Govern prevista en la disposició addicional 
única del Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a 
reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen qualssevol altres normes del mateix rang o d’un rang inferior en les 
qüestions que s’oposen al que disposa este reial decret llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de 
mesures de reforma del sistema financer.

La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer 
queda modificada de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat quart de l’article 60, que queda redactat en els termes 
següents:

«El ministre d’Economia i Competitivitat i, amb la seua habilitació expressa, el 
Banc d’Espanya, determinarà les classes de riscos a declarar entre els mencionats 
en l’apartat anterior, les declaracions periòdiques o complementàries a remetre de 
manera que s’assegure que les dades estan prou actualitzats, les dates a què 
s’hauran de referir, el procediment, la forma i el termini de remissió d’estes, l’abast 
de les dades a declarar a la CIR respecte a les característiques i circumstàncies de 
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les diferents classes de risc i dels seus titulars. A este efecte es podrà diferenciar, 
inclús establint llindars de declaració diferents, entre:

a) les dades a declarar exclusivament en compliment de les obligacions 
d’informació que establisca el Banc d’Espanya en l’exercici de les seues funcions 
de supervisió i inspecció i la resta de funcions que té legalment atribuïdes, incloses 
les dades basades en previsions pròpies de les entitats, i

b) aquelles altres dades que també es declaren amb la finalitat de facilitar-les 
a les entitats declarants per a l’exercici de la seua activitat.»

Dos. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat quart de l’article 61, que queda 
redactat en els termes següents:

«De la mateixa manera, en els esmentats informes s’ometran les dades 
aportades per les entitats declarants exclusivament en compliment de les 
obligacions d’informació que establisca el Banc d’Espanya en l’exercici de les 
seues funcions de supervisió i inspecció i la resta de funcions que té legalment 
atribuïdes.»

Tres. Es modifica l’article 65, que queda redactat en els termes següents:

«Primer. Qualsevol persona, física o jurídica, que figure com a titular d’un risc 
declarable a la CIR podrà accedir a tota la informació que l’afecte, excepte a les 
dades aportades per les entitats declarants exclusivament en compliment de les 
obligacions d’informació que establisca el Banc d’Espanya en l’exercici de les 
seues funcions de supervisió i inspecció i la resta de funcions que té legalment 
atribuïdes. Les persones físiques podran igualment sol·licitar el nom i adreça dels 
cessionaris a qui la CIR haja comunicat les seues dades durant els últims sis mesos 
així com les cessions d’estes que es duguen a terme. La informació sobre els 
cessionaris anirà acompanyada d’una còpia de les dades cedides en cada cas.

Quan totes les dades d’un titular hagen sigut aportades a la CIR exclusivament 
en compliment de les obligacions d’informació que establisca el Banc d’Espanya en 
l’exercici de les seues funcions de supervisió i inspecció i la resta de funcions que 
té legament atribuïdes, el titular podrà accedir únicament al nom de les entitats que 
hagen declarat els riscos a fi que puguen exercir el dret d’accés davant d’estes.

La sol·licitud d’accés es podrà fer per qualsevol mitjà que assegure la 
identificació i, si és el cas, el títol del peticionari. Correspon al Banc d’Espanya fixar 
els procediments que els asseguren i el sistema de consulta, sense detriment, pel 
que fa a les persones físiques, del règim de tutela del dret d’accés, i de les 
limitacions al seu exercici, previstos en l’article 15 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades 
interessades s’hauran de facilitar al peticionari en el termini màxim de deu dies 
hàbils des de la recepció de la sol·licitud en el Banc d’Espanya.

Segon. Sense perjuí dels drets que assistisquen a les persones físiques, 
d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i les normes que la despleguen, respecte 
a les dades de caràcter personal incloses en els fitxers de les entitats declarants, 
tot titular de dades declarades a la CIR que considere que estes són inexactes o 
incompletes podrà sol·licitar al Banc d’Espanya, per mitjà d’un escrit en el qual 
s’indiquen les raons i l’abast de la seua petició, que en tramite la rectificació o 
cancel·lació davant de les entitats declarants, excepte aquelles dades aportades 
per les entitats declarants exclusivament en compliment de les obligacions 
d’informació que establisca el Banc d’Espanya en l’exercici de les seues funcions 
de supervisió i inspecció i la resta de funcions que té legalment atribuïdes. El Banc 
d’Espanya traslladarà immediatament la sol·licitud rebuda a l’entitat o entitats 
declarants de les dades suposadament inexactes o incompletes.
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Les sol·licituds remeses pel Banc d’Espanya hauran de ser contestades i 
comunicades per les entitats declarants a l’afectat i a la CIR, en el termini màxim de 
quinze dies hàbils des de la recepció en qualsevol de les seues oficines. La decisió 
serà motivada en el cas que considere que no és procedent accedir al que se li 
sol·licita.

Les persones físiques podran formular contra les entitats declarants la 
reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades a què es referix l’article 18 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, quan les decisions adoptades d’acord amb el que preveu el paràgraf 
anterior no accedisquen a la rectificació o cancel·lació sol·licitada per l’afectat, o no 
haja sigut contestada la seua sol·licitud dins del termini previst a este efecte.

Tercer. Les entitats declarants estaran obligades a facilitar a les persones 
jurídiques titulars de risc l’accés efectiu a les dades remeses a la CIR de les quals 
siguen titulars, en el termini màxim d’un mes des de la data en què siga sol·licitat; 
també hauran d’atendre les sol·licituds de rectificació o cancel·lació de dades 
inexactes o incompletes que aquelles els formulen; el termini per a contestar estes 
sol·licituds serà de vint dies hàbils.

Quart. Sense perjuí de les competències de l’Agència de Protecció de Dades 
previstes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, quan una persona física interpose una reclamació davant 
d’aquella a l’efecte de la tutela dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o 
oposició en relació amb les seues dades de caràcter personal incloses en els fitxers 
de les entitats declarants, l’Agència haurà de comunicar-ho amb caràcter immediat 
al Banc d’Espanya a l’efecte de la suspensió de la cessió de dades prevista en el 
paràgraf segon de l’apartat primer de l’article següent, en el cas que les dades 
objecte de la reclamació estiguen incloses entre les que són d’obligada remissió a 
la CIR.»

Disposició final segona. Modificació del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de 
les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 86 bis del text refós de la Llei d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, 
de 29 d’octubre, en els termes que s’indiquen a continuació:

«1. Les entitats asseguradores podran celebrar contractes d’apoderament 
amb persones jurídiques per a la subscripció de riscos en nom i per compte 
d’aquelles.

2. Les agències de subscripció a Espanya accediran a la seua activitat prèvia 
obtenció de l’autorització administrativa de la Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

U. S’afigen uns nous apartats h), i) i j) en l’article 36.4 de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, amb la redacció següent:

«h) Els crèdits transmesos a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària no seran qualificats com a subordinats en el marc d’un 
eventual concurs del deutor, encara que la Societat de Gestió d’Actius Procedents 
de la Reestructuració Bancària fóra accionista de la societat deutora. No obstant 
això, si el crèdit ja haguera sigut qualificat com a subordinat amb caràcter previ a la 
transmissió, conservarà esta qualificació.

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
tindrà, respecte als crèdits que haja adquirit després de la declaració de concurs, el 
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dret d’adhesió a la proposta o propostes de conveni que es presenten per qualsevol 
legitimat, així com dret de vot en la junta de creditors.

i) La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
podrà ser beneficiària de les hipoteques de màxim previstes en l’article 153 bis de 
la Llei Hipotecària que estiguen constituïdes sobre els actius que se li hagen 
transmés a l’empara del que preveu esta llei, o de les que es constituïsquen d’ara 
en avant.

j) Serà aplicable a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària el règim dels acords de compensació contractual i 
garanties financeres regulat en el capítol II del Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de 
març, de reformes urgents per a l’impuls a la productivitat i per a la millora de la 
contractació pública.»

Dos. L’últim paràgraf de l’article 44.2.b) de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, queda redactat de la manera següent:

«Així mateix, el FROB podrà estipular que el pagament del preu de recompra 
es reinvertisca en la subscripció d’accions, quotes participatives o aportacions al 
capital social, segons corresponga, de la mateixa entitat o d’una altra entitat de 
crèdit participada per esta, o que el dit pagament es faça en espècie per mitjà de 
l’entrega d’accions o quotes participatives disponibles en autocartera directa o 
indirecta de l’entitat o de la seua entitat de crèdit participada.»

Disposició final quarta. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara de les competències atribuïdes a l’Estat en 
l’article 149.1.11a. de la Constitució en matèria de bases de l’ordenació del crèdit, banca i 
assegurances.

Disposició final quinta. Facultats de desplegament.

S’habiliten el Govern i el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat, en l’àmbit de 
les seues competències respectives, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures 
necessàries per al desplegament i execució del que establix este reial decret llei.

Disposició final sexta. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 22 de març de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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