
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 131  Dissabte 29 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8550 Reial decret llei 9/2010, de 28 de maig, pel qual s’autoritza l’Administració 

General de l’Estat a l’atorgament d’avals a determinades operacions de 
finançament en el marc del Mecanisme europeu d’estabilització financera dels 
estats membres de la zona de l’euro.

El 7 de maig els caps d’Estat i de Govern dels estats membres de la Zona Euro es van 
reunir per reafirmar el compromís d’assegurar l’estabilitat, unitat i integritat de la Unió 
Econòmica i Monetària. Es va convenir que la Comissió Europea proposés un Mecanisme 
Europeu d’Estabilització Financera que hauria de ser aprovat en el Consell de Ministres 
d’Economia i Finances de la Unió Europea que es va convocar de forma extraordinària el 
9 de maig. En aquest Consell es va aprovar la creació del mecanisme esmentat i es va 
assenyalar l’acord de totes les institucions de la zona de l’euro i dels estats membres per 
utilitzar tots els mitjans a la seva disposició per garantir aquesta estabilitat.

L’objecte del Mecanisme Europeu d’Estabilització Financera és proporcionar suport 
financer als estats membres que estiguin en dificultats causades per circumstàncies 
excepcionals més enllà del seu control. Aquest suport, en coordinació amb el Fons Monetari 
Internacional, està subjecte a estrictes requisits de condicionalitat. El mecanisme s’ha 
articulat, al seu torn, a través dels dos instruments que es descriuen a continuació.

En primer lloc, d’acord amb el Reglament 9606/2010, de 10 de maig, del Consell de la 
Unió Europea, aprovat amb fonament a l’article 122.2 del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea, els estats membres poden tenir accés fins a seixanta mil milions d’euros 
que ha d’aportar la Comissió Europea finançant-se en els mercats de capitals o a través 
d’operacions amb institucions financeres.

En segon lloc, s’ha previst la creació d’una societat anònima la denominació prevista 
de la qual és «Facilidad Europea de Estabilización Financiera», que ha de permetre l’accés 
a finançament addicional per als estats membres de l’Eurosistema que estiguin en dificultats 
com a conseqüència de circumstàncies excepcionals alienes al seu control. Aquesta 
societat pot concedir préstecs, finançant-se per a això en el mercat internacional de capitals 
amb el suport dels avals que concedeixin els estats membres accionistes no beneficiaris 
de l’ajuda en el moment de la concessió de l’aval.

En aquest context, és necessari posar de manifest la capacitat dels estats membres de 
la Zona de l’Euro de respondre ràpidament, coordinadament i eficaçment per mantenir 
l’estabilitat financera en cas de ser necessari. Aquest és el motiu de l’extraordinària i urgent 
necessitat d’aquest Reial decret llei. La creació d’aquest instrument és un reforç fonamental 
per a la fortalesa de l’euro i és un pas de gran transcendència per mantenir la confiança 
dels mercats i evitar riscos futurs de contagi financer a la Zona de l’Euro. El ràpid avanç en 
la posada en marxa d’aquest mecanisme és en si mateix un senyal important per al 
manteniment de la confiança i l’estabilitat financera.

En conseqüència, perquè la societat denominada «Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera» sigui plenament operativa, és necessari que els estats membres accionistes 
disposin prèviament els mitjans necessaris per poder garantir les operacions de finançament 
que realitzi la dita societat.

Per tant, l’objecte d’aquest Reial decret llei és l’autorització a l’Administració General 
de l’Estat per avalar, fins a un import màxim de 53.900 milions d’euros, les obligacions 
econòmiques derivades de les operacions de finançament que porti a terme la societat 
«Facilidad Europea de Estabilización Financiera», des de la seva constitució fins al 31 de 
desembre de 2013, i es considera incrementat en la quantia esmentada el límit que 
estableix l’article 54.U de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2010.
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Atesa la necessitat urgent d’adoptar aquesta mesura, per permetre l’efectivitat 
immediata de la «Facilidad Europea de Estabilización Financiera», fent ús de l’autorització 
que conté l’article 86 de la Constitució espanyola, a proposta de la vicepresidenta segona 
del Govern i ministra d’Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 28 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Autorització per a l’atorgament d’avals a les operacions de finançament de 
la societat «Facilidad Europea de Estabilización Financiera».

1. A l’empara del que estableix l’article 114 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, s’autoritza l’Administració General de l’Estat, fins a un import 
màxim de 53.900 milions d’euros, a atorgar avals, de conformitat amb les característiques 
que estableixen els acords reguladors de la «Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera», en garantia de les obligacions econòmiques que li són exigibles, derivades de 
les emissions d’instruments financers, de la concertació d’operacions de préstec i crèdit, 
així com de qualssevol altres operacions de finançament que realitzi la societat denominada 
«Facilidad Europea de Estabilización Financiera».

2. La ministra d’Economia i Hisenda pot acordar l’atorgament d’avals una vegada 
constituïda la societat i fins al 31 de desembre de 2013.

3. S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a realitzar els 
pagaments corresponents a l’execució de l’aval mitjançant operacions de tresoreria amb 
càrrec als conceptes específics que es creïn amb aquesta finalitat.

4. Amb posterioritat a la seva realització, la Direcció General del Tresor i Política 
Financera ha de procedir a l’aplicació al pressupost de despeses dels pagaments realitzats 
en l’exercici. Els pagaments efectuats el mes de desembre de cada any s’han d’aplicar al 
pressupost de despeses el trimestre immediatament següent.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.

Els apartats u i dos de l’article 54 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2010, queden redactats en els termes següents:

«U. L’import màxim dels avals a atorgar per l’Estat durant l’exercici de l’any 
2010 no pot excedir els 95.900.000 milers d’euros.

Dos. Dins del total assenyalat a l’apartat anterior, es reserven els imports 
següents:

13.500.000 milers d’euros per garantir, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional vint-i-unena, apartat 8, de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric, segons la redacció que en fa l’article 1 del Reial decret llei 6/2009, de 30 
d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el 
bo social, les obligacions econòmiques exigibles al fons de titulització del dèficit del 
sistema elèctric, derivades de les emissions d’instruments financers que realitzi 
l’esmentat Fons amb càrrec als drets de cobrament que constitueixin el seu actiu.

27.000.000 milers d’euros per garantir les obligacions econòmiques exigibles al 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, derivades de les emissions 
d’instruments financers, de la concertació d’operacions de préstec i crèdit, així com 
de la realització de qualssevol altres operacions d’endeutament que realitzi l’esmentat 
Fons, d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del Reial decret 
llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos 
propis de les entitats de crèdit.

53.900.000 milers d’euros per garantir les obligacions econòmiques exigibles a 
la societat denominada “Facilidad Europea de Estabilización Financiera”, derivades 
de les emissions d’instruments financers, de la concertació d’operacions de préstec 
i crèdit, així com de qualssevol altres operacions de finançament que realitzi la 
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societat esmentada d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 9/2010, de 28 
de maig, pel qual s’autoritza l’Administració General de l’Estat a l’atorgament d’avals 
a determinades operacions de finançament en el marc del Mecanisme Europeu 
d’Estabilització Financera dels estats membres de la Zona de l’Euro.»

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’autoritza la ministra d’Economia i Hisenda per dictar les normes que resultin 
necessàries per a l’aplicació i desplegament del que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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