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Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 19327 CORRECCIÓ d’errada del Reial decret 1041/2005, 
de 5 de setembre, pel qual es modifiquen els 
reglaments generals sobre inscripció d’empre-
ses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades 
de treballadors en la Seguretat Social; sobre 
cotització i liquidació d’altres drets de la Segu-
retat Social; de recaptació de la Seguretat 
Social, i sobre col·laboració de les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social, així com el Reial decret sobre 
el patrimoni de la Seguretat Social. («BOE» 281, 
de 24-11-2005

Havent observat una errada en el text del Reial decret 
1041/2005, de 5 de setembre, pel qual es modifiquen els 
reglaments generals sobre inscripció d’empreses i afilia-
ció, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la 
Seguretat Social; sobre cotització i liquidació d’altres drets 
de la Seguretat Social; de recaptació de la Seguretat Social, 
i sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social, així com el 
Reial decret sobre el patrimoni de la Seguretat Social, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 222, de 16 
de setembre de 2005, i en el suplement en català número 
18, d’1 d’octubre de 2005, se’n fa la rectificació oportuna 
referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2356, segona columna, a l’apartat vuit de 
l’article tercer, on diu: «S’afegeix un segon paràgraf a l’ar-
ticle 7 de l’article 120...», ha de dir: «S’afegeix un segon 
paràgraf a l’apartat 7 de l’article 120...». 

CAP DE L’ESTAT
 19412 LLEI 25/2005, de 24 de novembre, reguladora de 

les entitats de capital de risc i les seves societats 
gestores. («BOE» 282, de 25-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
El principal objectiu de la política econòmica desenvolu-

pada pel Govern és augmentar el benestar dels ciutadans. 

Per assolir aquest objectiu, cal impulsar un model de creixe-
ment equilibrat i sostingut, basat en l’augment de la produc-
tivitat i de l’ocupació, que permeti atendre les necessitats 
col·lectives i promoure més cohesió social, alhora que faciliti 
la resposta als reptes derivats de la cada cop més gran inte-
gració econòmica en els mercats europeus i mundials.

El model de creixement econòmic seguit els últims anys, 
encara que ha contribuït a aproximar els nivells de renda per 
càpita d’Espanya als dels països més avançats de la Unió 
Europea, ha presentat carències que és indispensable afron-
tar i corregir. D’una banda s’ha basat en factors, com el tipus 
de canvi favorable amb què es va entrar en la moneda única 
o la reducció significativa dels tipus d’interès, els efectes 
positius dels quals tendeixen a moderar-se. D’altra banda, 
aquest model presenta una debilitat estructural que, a més, 
s’ha intensificat els últims anys: l’escassa contribució de la 
productivitat al creixement. Aquesta debilitat ha donat lloc al 
fet que el nivell mitjà de productivitat de l’economia espa-
nyola s’hagi allunyat, els últims anys, del dels països més 
avançats del nostre entorn, en lloc de convergir-hi.

L’allunyament respecte als nivells de productivitat dels 
països més avançats representa un risc seriós per a l’evolu-
ció de l’economia espanyola tant a llarg termini com de 
manera més immediata. A llarg termini, la productivitat és 
el principal determinant del creixement econòmic i el seu 
augment és essencial per garantir la sostenibilitat futura de 
l’estat de benestar, especialment en el marc d’envelliment 
de la població a què s’enfronta la nostra societat. De manera 
més immediata, en el context de creixent obertura i integra-
ció de l’economia espanyola en els mercats europeus i 
internacionals, l’augment de la productivitat és indispensa-
ble per absorbir els increments en els costos de producció i 
evitar així pèrdues de competitivitat que suposarien un fre 
al creixement.

En conseqüència, és necessari adoptar reformes que 
impulsin l’augment de la productivitat en el sistema econò-
mic, entre les quals destaquen les relatives a la regulació 
del capital de risc, recollides en aquesta Llei. Per aquesta 
via, es tracta de contribuir a situar l’economia espanyola en 
condicions de començar a corregir les carències de la seva 
pauta de creixement, com a procediment per garantir-ne la 
sostenibilitat.

II
Aquesta Llei proposa dotar les entitats de capital de risc 

d’un marc jurídic més flexible i modern que impulsi el desen-
volupament d’aquestes entitats tan rellevants en la provisió 
de finançament a empreses involucrades en les activitats de 
R+D+i. Aquesta actuació normativa s’emmarca dins el con-
junt de reformes dissenyat pel Govern per impulsar un crei-
xement econòmic basat en l’avanç de la productivitat amb 
creació de llocs de treball. En aquest conjunt de reformes, 
s’estructuren i coordinen una varietat d’actuacions, en dife-
rents àmbits i amb diferents terminis d’execució, orientades, 
en definitiva, a dinamitzar l’economia espanyola i a aconse-
guir un creixement econòmic sostenible a llarg termini.

Els mercats tenen un paper fonamental en el finança-
ment de les activitats d’R+D+i i dels projectes empresarials 
innovadors, tal com reconeix, de manera contundent, el 
«Pla d’acció per al capital de risc (1998-2003)». Aquest Pla 
ressalta els efectes positius en l’economia d’aquesta via de 
finançament alternativa a la borsària i la creditícia, de difícil 
accés per a bona part dels projectes innovadors. Així, la 
seva acció beneficiosa es projecta en l’impuls que suposa 
per a l’augment de la productivitat la creació de llocs de 
treball i el desenvolupament d’una cultura empresarial 
vibrant i emprenedora. A més, l’inversor del capital de risc 
acostuma a incorporar un valor afegit a l’empresa finan-
çada, i aporta credibilitat davant de tercers i ofereix la seva 
experiència davant dificultats, el seu assessorament i els 
seus contactes. La contrapartida del risc assumit i el llarg 
període de maduració necessari acostuma a produir-se, en 
cas d’èxit, en forma de plusvàlues. Per això, el «Pla d’acció 
per al capital de risc (1998-2003)» considera que uns mer-


