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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3789 Reial decret 199/2009, de 23 de febrer, pel qual es modifica l’Estatut de la 

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, aprovat pel 
Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, pel qual s’adapta la Fàbrica Nacional de 
Moneda i Timbre a la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, se n’aprova l’Estatut i se n’acorda la 
denominació Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

La Fàbrica  Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda és un organisme 
públic, entitat pública empresarial, que realitza activitats d’interès general de naturalesa 
industrial i/o mercantil, principalment en relació amb productes i serveis oficials que 
requereixen un alt grau de seguretat, tant pel que fa a les característiques de la seva 
fabricació i  tecnologia utilitzada, com en el que es refereix a la seguretat de les seves 
instal·lacions. Els destinataris habituals d’aquesta activitat de l’entitat són les administracions 
públiques i les entitats i organismes públics que hi estan vinculats o en depenen.

De conformitat amb els articles 4.1.n) i 24.6: execució d’obres i fabricació de béns 
mobles per l’Administració, i execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris 
particulars, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’estableix 
la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració com a instrument jurídic destinat 
a facilitar les relacions entre les diferents administracions públiques i els organismes que 
han estat creats per dur a terme i executar un determinat tipus d’activitats amb 
característiques singulars que, en el cas de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda, estan vinculades amb la fabricació i la protecció de productes oficials, 
així com amb la prestació d’assistència tècnica i realització de determinats serveis 
electrònics, informàtics i telemàtics.

L’article 24.6, últim paràgraf, de la dita Llei 30/2007, de 30 d’octubre, disposa que la 
norma de creació o l’estatut corresponent de l’organisme ha de recollir expressament la 
condició de mitjà propi i servei tècnic.

L’Estatut de l’entitat, aprovat per l’article 1 del Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, 
pel qual s’adapta la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre a la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, se n’aprova l’Estatut i 
se n’acorda la denominació com a Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda, atès el seu caràcter antecedent a l’esmentada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, no 
incorpora la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, 
però deixa patent la possibilitat de rebre i realitzar encàrrecs de gestió, sens dubte 
precedent de l’actual concepte jurídic comentat.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda realitza, des de la 
seva creació, com a part essencial de la seva activitat, la prestació de serveis i la fabricació 
de productes oficials per a l’Administració General de l’Estat. A la Subsecretaria d’Economia 
i Hisenda, òrgan d’adscripció de l’entitat, li corresponen la direcció estratègica i l’avaluació 
i control de resultats, per la qual cosa l’Administració General de l’Estat, a través d’aquesta 
adscripció i de les funcions que l’Estatut de l’entitat atribueix al ministre d’Economia i 
Hisenda, exerceix sobre aquesta un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis 
serveis.

D’altra banda, l’atribució d’encàrrecs per part de l’Administració General de l’Estat és 
de compliment obligatori, amb base a les instruccions fixades unilateralment per qui fa 
l’encàrrec i a les retribucions o tarifes que aprova l’òrgan d’adscripció de l’entitat.

En conseqüència, atès que en el cas de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda es donen els pressupòsits tant legals com materials perquè l’entitat 
ostenti la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, per 
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continuar amb el seu model actual de relació amb l’Administració General de l’Estat i els 
seus organismes públics vinculats o dependents, escau modificar l’Estatut abans esmentat 
incorporant-hi expressament aquesta condició, i realitzant, a més, altres actualitzacions 
necessàries per adequar el seu contingut als diferents canvis legislatius esdevinguts en el 
marc legal corresponent al sector públic i/o Administració institucional.

En particular i als efectes de l’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, s’incorpora a l’Estatut la consideració de poder adjudicador de l’entitat, 
d’acord amb el que preveu l’article 3.3 d’aquesta Llei.

Així mateix, es realitzen altres actualitzacions a les referències normatives vigents, 
com la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, a la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, o a la Llei 5/2006, de 10 d’abril, 
de regulació  dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat.

Quant a la condició de mitjà propi, és necessari introduir en el projecte una disposició 
transitòria que estableixi que aquesta condició és aplicable a l’entitat des de l’1 de maig de 
2008, data d’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. Tot això amb l’objectiu que l’activitat de l’entitat i els diferents convenis i acords que 
puguin ser subscrits amb altres administracions públiques –abans de la publicació de la 
modificació de l’Estatut– quedin emparats per aquesta disposició transitòria, per permetre 
als diferents organismes la tramitació sobre aquesta base.

Finalment, en aplicació de la Directriu de tècnica normativa número 31, aprovada per 
Acord del Consell de Ministres, de 22 de juliol de 2005, s’ha modificat la forma de numerar 
els subapartats de l’article 8.1 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Fàbrica Nacional 
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, per la qual cosa és necessari incorporar 
una disposició final que aclareixi que les referències normatives vigents realitzades als 
subapartats de l’article 8.1, corresponents als números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 
13, de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda s’han d’entendre realitzades als subapartats de l’article 8.1, assenyalats 
amb les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) i m), del nou Estatut.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres d’Economia i Hisenda i 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de febrer de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda, aprovat per l’article 1 del Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, 
pel qual s’adapta la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre a la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, se n’aprova 
l’Estatut i se n’acorda la denominació com a Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-
Reial Casa de la Moneda.

Es modifiquen els articles següents de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM), aprovat per l’article 
1 del Reial decret 1114/1999, de 25 de juny, que queden redactats de la manera següent:

U. S’afegeix un apartat 7 a l’article 2 de l’Estatut de la FNMT-RCM, amb la redacció 
següent:

«7. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda és mitjà 
propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat en els termes de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i del present Estatut.»

Dos. Es modifica l’article 3 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la redacció 
següent:
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«Article 3. Règim de contractació.

1. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, com a 
entitat creada per satisfer necessitats d’interès general, té la consideració de poder 
adjudicador als efectes que preveu l’article 3.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
L’entitat ha d’aprovar, a través dels òrgans competents que preveu aquest Estatut, 
unes Instruccions internes de contractació, de conformitat amb el que disposa 
l’article 175.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.

En els procediments que s’han de regular en les Instruccions internes de 
contractació s’han de tenir en compte les característiques i mesures de seguretat 
que s’han d’aplicar en els processos administratius i industrials per a la producció de 
béns i la prestació de serveis que requereixin mesures de seguretat especials, 
conforme a la legislació aplicable o, si s’escau, a les condicions fixades per 
l’Administració o organisme encarregador.

2. L’entitat, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de 
l’Estat, d’acord amb els seus fins, està obligada a acceptar els encàrrecs realitzats 
pel dit poder adjudicador, així com els efectuats per les entitats i organismes públics 
vinculats o que depenen d’aquest que siguin establerts o, si s’escau, autoritzats per 
la Subsecretaria d’Economia i Hisenda, com a òrgan directiu d’adscripció de l’entitat, 
amb competències per fixar les condicions i tarifes corresponents.

3. L’entitat, en l’exercici de la seva activitat, pot realitzar qualssevol activitats 
de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg que siguin necessàries per al 
compliment dels seus fins i dels encàrrecs de gestió rebuts, amb facultats per a la 
gestió i administració de fons, subvencions, crèdits, fiances, avals i, en general, 
qualsevol classe d’operacions financeres.

4. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en el 
compliment dels seus fins, pot formalitzar convenis de col·laboració amb les diferents 
administracions públiques o les seves entitats i organismes públics vinculats o 
dependents, d’acord amb l’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.

5. L’entitat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders 
adjudicadors dels quals sigui mitjà propi o servei tècnic, sense perjudici que, quan 
no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar la fabricació o prestació objecte de 
les licitacions, tot això de conformitat amb l’article 24.6 "in fine" de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre.»

Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a 
tenir la redacció següent:

«2. La constitució de fundacions per l’entitat requereix l’autorització prèvia del 
Consell de Ministres. El règim de les relacions amb la Fundació Reial Casa de la 
Moneda és el que es determina en aquest Estatut i el que derivi dels acords o 
convenis entre les dues entitats, d’acord amb el que regula la legislació de fundacions 
i amb les previsions establertes a la legislació pressupostària, respecte de les 
fundacions del sector públic estatal.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa 
a tenir la redacció següent:

«Article 8. Competències del ministre d’Economia i Hisenda. Adscripció a la 
Subsecretaria d’Economia i Hisenda.

1. Sense perjudici de les competències que estableix la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, com a Ministeri del qual depèn l’entitat, són competències del ministre 
d’Economia i Hisenda:

a) L’alta inspecció i la superior autoritat de la Fàbrica Nacional de Moneda i 
Timbre-Reial Casa de la Moneda.
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b) L’aprovació per ordre de les normes per les quals es regeixen les funcions 
que han d’exercir les seccions productives de l’entitat.

c) Les que preveuen l’article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i la seva normativa de 
desplegament.

d) L’aprovació del límit econòmic de les inversions, alienacions i contractacions 
de l’entitat, per damunt del qual és necessària l’autorització d’aquest òrgan per 
realitzar-les, en els termes del segon paràgraf de la lletra g) de l’apartat 1 d’aquest 
article.

e) L’aprovació dels comptes anuals, així com de la proposta de distribució del 
resultat en cada exercici econòmic.

f) La facultat de suspendre els acords de la resta d’òrgans de govern i 
administració.

g) L’elevació al Govern del Programa d’actuació plurianual i dels pressupostos 
d’explotació i capital; l’aprovació dels programes anuals a què es refereix l’article 
75.a) de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social; i l’aprovació, si s’escau, dels convenis o contractes programa amb 
l’Estat, sense perjudici del que estableix la legislació pressupostària als efectes de 
la seva consignació en els pressupostos generals corresponents.

En el Programa d’actuació plurianual o, si s’escau, en els programes a què es 
refereix l’article 75 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, s’hi han de determinar les 
inversions, alienacions i contractacions que, atenent la seva quantia o per qualsevol 
altra circumstància que es doni en aquestes, hagin de ser aprovades pel ministre 
d’Economia i Hisenda.

h) La designació dels membres del Consell d’Administració.
i) El canvi de denominació o nom de l’entitat i del domicili institucional, a 

proposta del Consell d’Administració.
j) La interpretació dels preceptes d’aquest Estatut.
k) Aprovar la creació de societats mercantils o la seva participació en aquestes 

societats, quan la posició de l’entitat superi el 25 per 100 del capital social, sense 
perjudici del que estableix la legislació pressupostària.

l) L’aprovació, a proposta del Consell d’Administració i en defecte d’acord amb 
els òrgans de representació sindical del personal de l’entitat, dels serveis essencials 
en els casos previstos a la legislació aplicable.

m) Qualsevol altra competència atribuïda en aquest Estatut o per disposició 
legal.»

Cinc. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 8 de l’Estatut de la FNMT-
RCM, que passa a tenir la redacció següent:

«La Subsecretaria d’Economia i Hisenda, com a òrgan d’adscripció de l’entitat, 
pot exercir per delegació de competències, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’exercici general 
de la condició d’òrgan de govern i administració de la Fàbrica Nacional de Moneda 
i Timbre-Reial Casa de la Moneda, així com l’exercici del dret d’assistència al Consell 
d’Administració i, si s’escau, al de les seves comissions delegades, a què es 
refereixen els articles 10 i concordants del present Estatut, amb l’excepció de les 
lletres a), b), c), e), f), g), k) i l) de l’apartat 1 d’aquest article.»

Sis. Es modifiquen els apartats 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 18 de l’article 9 de l’Estatut de 
la FNMT-RCM, que passen a tenir la redacció següent:

«6. Aprovar les instruccions internes que s’hagin d’observar en els processos 
de contractació i tramitació d’expedients de l’entitat, així com la composició i funcions 
dels òrgans que exerceixin facultats d’examen i proposta en les tramitacions 
esmentades, respecte de les diferents formes d’adjudicació, d’acord amb el que 
estableix l’article 3 d’aquest Estatut.
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7. Acordar el Programa d’actuació plurianual, els pressupostos d’explotació i 
capital i aprovar els programes anuals a què es refereix l’article 75.a) de la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
a proposta del director general, i, si s’escau, la proposta de conveni o contracte 
programa amb l’Estat, per a la seva elevació al ministre d’Economia i Hisenda, i 
posterior consignació en les lleis de pressupostos corresponents.

8. Aprovar la proposta dels comptes anuals de cada exercici econòmic, per 
sotmetre-la al ministre d’Economia i Hisenda, i acordar el que sigui procedent 
respecte a la distribució de resultats, d’acord amb aquest Estatut i la legislació 
pressupostària.

9. Aprovar, a proposta del director general, els convenis o acords que preveuen 
l’article 81 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, i la seva normativa de desplegament, 
i els convenis de col·laboració a què es refereix l’article 3.4 d’aquest Estatut.

10. Aprovar el règim de relació i l’import, si s’escau, de la subvenció que ha de 
percebre la Fundació Reial Casa de la Moneda, de competència o titularitat de la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, amb el compliment 
previ per l’entitat fundacional de les obligacions establertes a la legislació 
pressupostària per a aquest tipus de fundacions, sense perjudici de l’aplicació de la 
seva normativa especial.

12. Aprovar l’inventari de béns i drets, tant propis com adscrits, si s’escau, 
d’acord amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques. En la formació i el manteniment d’aquest inventari s’han d’excloure els 
béns de caràcter fungible.

15. Aprovar la creació de societats mercantils o la seva participació en aquestes 
societats, quan la posició de l’entitat sigui igual o inferior al 25 per 100 del capital 
social, sense perjudici del que estableix l’article 8.1, lletra k), d’aquest Estatut.

18. Proposar al ministre d’Economia i Hisenda, per a la seva autorització, 
l’establiment o modificació de les quanties dels preus públics i de les tarifes relatives 
als serveis i activitats a què es refereix l’article 2, apartats 1.g) i 6, d’aquest 
Estatut.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a 
tenir la redacció següent:

«1. L’assistència a les reunions del Consell d’Administració, per part dels seus 
membres i assessors, dóna dret a percebre la compensació econòmica corresponent, 
de conformitat, en cas que sigui personal al servei de l’Administració pública, amb el 
que estableixen les disposicions reguladores de les indemnitzacions per raó del 
servei i la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.»

Vuit. Es modifica el paràgraf f) de l’apartat 2 de l’article 19 de l’Estatut de la FNMT-
RCM, que passa a tenir la redacció següent:

«f) Proposar al Consell el Programa d’actuació plurianual i els pressupostos 
d’explotació i capital, els documents a què es refereix l’article 9.8 d’aquest Estatut i 
la proposta dels programes anuals a què es refereix l’article 75.a) de la Llei 50/1998, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.»

Nou. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa 
a tenir la redacció següent:

«2. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, a més 
de patrimoni propi, pot tenir béns i drets patrimonials adscrits per l’Administració 
General de l’Estat, de conformitat amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques.»

Deu. Es modifica l’article 26 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:
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«Article 26. Règim aplicable.

1. El règim corresponent als béns patrimonials propis és el que estableix la Llei 
33/2003, de 3 de novembre.

2. L’entitat ha de formar i mantenir actualitzat un inventari de béns i drets, tant 
propis com adscrits, amb excepció dels de caràcter fungible. L’inventari s’ha de 
revisar, si s’escau, anualment amb referència al dia 31 de desembre, i s’ha de 
sotmetre, en el primer trimestre de l’any, a l’aprovació del Consell d’Administració 
d’acord amb l’article 9.12 d’aquest Estatut.

L’inventari, una vegada aprovat, s’ha de trametre al Ministeri d’Economia i 
Hisenda als efectes previstos legalment.»

Onze. Es modifica el paràgraf e) de l’apartat 1 de l’article 28 de l’Estatut de la FNMT-
RCM. L’anterior paràgraf e) passa a denominar-se f), amb la redacció següent:

«e) Els ingressos procedents de la seva activitat com a Laboratori Oficial de 
l’Estat, tant per als particulars com per als poders públics.

f) Qualsevol altre recurs no previst en els apartats anteriors que li pugui ser 
atribuït.»

Dotze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 28 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa 
a tenir la redacció següent:

«2. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en la 
prestació de serveis i realització d’activitats a què es refereix l’article 2.1, lletra g), 
d’aquest Estatut, pot establir preus públics com a contraprestació per l’esmentada 
activitat, en els termes que determina la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics, amb l’autorització prèvia del ministre d’Economia i Hisenda.»

Tretze. Es modifica l’article 29 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 29. Convenis i contractes programa.

L’entitat pot subscriure convenis o contractes programa amb l’Estat, els quals 
han de tenir el règim que preveu l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, que també és aplicable, llevat de disposició específica en 
contra, a qualsevol règim especial que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-
Reial Casa de la Moneda convingui amb qualsevol Administració pública, o els seus 
organismes públics, als efectes de desenvolupar les activitats prestacionals, la 
gestió de serveis o la producció de béns d’interès públic que se li encomanin o 
adjudiquin, d’acord amb els seus fins.»

Catorze. Es modifica l’article 30 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 30. Règim econòmic i de facturació.

1. El règim econòmic i de facturació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-
Reial Casa de la Moneda, en l’exercici dels seus fins, és el que resulti de la seva 
organització pública empresarial, la qual ha de garantir, en tot cas, un funcionament 
adequat de l’entitat i la seva adaptació tecnològica, i permetre la realització de les 
inversions necessàries i també la seva rendibilitat institucional.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda ha de fixar 
els seus preus de facturació quan els destinataris dels seus productes o serveis 
tinguin naturalesa jurídica pública i s’acordi la seva realització per adjudicació o 
mitjançant conveni de col·laboració en els supòsits que preveu la legislació de 
contractes del sector públic, o per disposició legal, atenent l’equiparació entre el 
cost del producte o servei i el preu que s’ha de fer repercutir, el qual ha de comprendre 
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necessàriament un percentatge de benefici industrial, que pot oscil·lar en funció dels 
volums contractats o altres circumstàncies objectivament atendibles.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, quan actuï 
com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, s’ha d’atenir a 
les tarifes aprovades per l’administració o poder adjudicador encarregador, tenint en 
compte l’equiparació entre el cost del producte o servei i el preu que s’ha de fer 
repercutir, el qual ha de comprendre necessàriament un percentatge de benefici 
industrial, que pot oscil·lar en funció dels volums contractats o altres circumstàncies 
objectivament atendibles d’acord amb els mercats corresponents, i en queden 
excloses, en tot cas, qualssevol partides que puguin tenir la consideració d’ajuda 
pública.

2. Les activitats que preveu l’article 2 d’aquest Estatut, en què l’entitat no actuï 
com a mitjà propi, que tinguin per destinatari les administracions públiques, o els 
seus organismes públics, en règim de contractació administrativa o privada o, si 
s’escau, societats mercantils, empresaris o particulars, tenen el règim econòmic i de 
facturació que es derivi de les condicions dels mercats corresponents i s’han de 
dirigir al sosteniment de l’entitat i al seu finançament, tenint el caràcter d’instrumentals 
per a la consecució dels seus fins.

3. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici del que està 
establert en relació amb els productes o serveis els preus dels quals estiguin 
determinats per disposicions legals o sotmès el seu establiment o modificació a 
l’autorització prèvia del ministre d’Economia i Hisenda, pel fet de tractar-se de preus 
públics en el supòsit que preveu l’article 28.2 d’aquest Estatut.

4. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, per 
percebre els ingressos procedents de l’article 28.1, lletra e), del present Estatut, pot 
aprovar tarifes oficials i elaborar un pressupost previ si és sol·licitat.»

Quinze. Es modifica l’article 31 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 31. Comptes anuals i comptabilitat.

1. Els comptes anuals –que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i 
guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat 
de fluxos d’efectiu i la memòria– així com la proposta de distribució del resultat, els 
ha de formular, en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l’exercici 
econòmic, el director general, que, juntament amb la resta de documentació que 
exigeix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, els ha d’elevar al Consell d’Administració, 
per a la seva aprovació pel ministre d’Economia i Hisenda, abans del 30 de juny de 
l’exercici següent, i publicació posterior.

2. Als efectes del que disposa aquest article s’entén que l’exercici econòmic 
coincideix amb l’any natural.

3. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda ha de 
portar la comptabilitat ajustada al títol V de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, en 
el que sigui aplicable a les entitats públiques empresarials, a les disposicions del 
Codi de comerç i al Pla general de comptabilitat adaptat a aquest  tipus d’entitats.»

Setze. Es modifica l’article 32 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 32. Aplicació de resultats.

El Consell d’Administració, en aprovar, per sotmetre-la al ministre d’Economia i 
Hisenda, la proposta de distribució del resultat, pot acordar el percentatge d’aquest 
destinat a la constitució de reserves en la quantitat que resulti necessària per al 
funcionament adequat de l’entitat i el destinat a subvencionar la Fundació Reial 
Casa de la Moneda.
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Aprovada aquesta proposta pel ministre d’Economia i Hisenda, se n’ha 
d’ingressar la resta al Tresor, una vegada deduïts els percentatges esmentats al 
paràgraf anterior.»

Disset. Es modifica l’article 33 de l’Estatut de la FNMT-RCM, que passa a tenir la 
redacció següent:

«Article 33. Règim pressupostari.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 58 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, l’entitat es regeix quant al règim pressupostari, economicofinancer, de 
comptabilitat, intervenció i de control financer, per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, i altres disposicions vigents sobre aquesta matèria.

2. L’entitat ha d’elaborar anualment un programa d’actuació plurianual, així 
com els pressupostos d’explotació i capital que han de detallar els recursos i 
dotacions anuals corresponents, tot això d’acord amb el que estableixen la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, les seves normes de desplegament, com també la 
legislació especial que hi sigui aplicable.

El director general ha de presentar al Consell d’Administració el Programa 
d’actuació plurianual, així com els pressupostos d’explotació i capital, abans de la 
seva tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda.»

Disposició transitòria única. Efectes de la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat.

La condició de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda com 
a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, prevista a l’Estatut de 
l’entitat, té efectes des del dia 1 de maig de 2008.

Aquesta aplicació retroactiva de la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració 
General de l’Estat de l’entitat no afecta, en cap cas, els procediments ja finalitzats ni 
perjudica drets de tercers.

Disposició final primera. Referències als subapartats de l’article 8.1 de l’Estatut de la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

Les referències normatives vigents realitzades als subapartats de l’article 8.1, 
corresponents als números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, de l’Estatut de l’entitat 
pública empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, s’han 
d’entendre realitzades, correlativament, als subapartats de l’article 8.1 assenyalats amb 
les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) i m), en la redacció que en fa l’apartat quatre 
de l’article únic del present Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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