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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
11180 Reial decret 862/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1226/2006, de 27 d’octubre, en el qual es regulen les activitats i el funcionament 
del fons per a inversions a l’exterior i el fons per a operacions d’inversió a 
l’exterior de la petita i mitjana empresa.

El Fons per a Inversions a l’Exterior de la Petita i Mitjana Empresa (FONPYME) el 
regula la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, modificada per la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 2006, i pel Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel qual es regulen les 
activitats i el funcionament del Fons per a Inversions a l’Exterior i el Fons per a Operacions 
d’Inversió a l’Exterior de la Petita i Mitjana Empresa, d’ara endavant Reial decret 1226/2006, 
de 27 d’octubre.

Actualment l’apartat u de l’article 8 del Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, imposa 
el principi de cofinançament entre el FONPYME i la Companyia Espanyola de Finançament 
del Desenvolupament, COFIDES, Societat Anònima (COFIDES), quan el projecte per al 
qual se sol·liciti finançament es localitzi en un país on pugui operar COFIDES, això és, en 
països emergents o en vies de desenvolupament, i s’estableix un llindar mínim de 
cofinançament de COFIDES del 25 per cent.

L’experiència ha demostrat que el principi de cofinançament (que no existeix en el cas 
del Fons per a Inversions a l’Exterior, això és el FIEX) estableix un element distorsionant 
en el que fa referència als objectius per als quals va ser creat el FONPYME com a instrument 
de suport oficial a la internacionalització.

Així, amb la finalitat d’evitar aquesta restricció al compliment dels objectius del 
FONPYME cal establir, primer, el caràcter potestatiu del cofinançament entre el FONPYME 
i la COFIDES i, segon, suprimir el llindar mínim del cofinançament del 25 per cent de 
COFIDES, de manera que el Fons pugui finançar en solitari projectes econòmicament 
viables localitzats en països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats.

Per posar en pràctica aquesta mesura, es fa necessària la modificació de l’actual 
redacció de l’esmentat apartat u de l’article 8 del Reial decret 1226/2006, de 27 
d’octubre.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 
de juliol de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, en el qual es 
regulen les activitats i el funcionament del Fons per a Inversions a l’Exterior i el Fons 
per a Operacions d’Inversió a l’Exterior de la Petita i Mitjana Empresa.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 del Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel 
qual es regulen les activitats i el funcionament del Fons per a Inversions a l’Exterior i el 
Fons per a Operacions d’Inversió a l’Exterior de la Petita i Mitjana Empresa, que queda 
redactat de la manera següent:

«Article 8. Límits a la participació del Fons per a Operacions d’Inversió a l’Exterior 
de la Petita i Mitjana Empresa.

1. La participació del Fons en les empreses constituïdes a l’exterior es fa 
sempre en règim de cofinançament amb l’empresa promotora del projecte d’inversió 
a l’exterior.
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Quan el projecte objecte de finançament es localitzi en un país en el qual pugui 
operar la Companyia Espanyola de Finançament al Desenvolupament, COFIDES, 
Societat Anònima, la participació del Fons es pot fer, si ho aproven el Consell 
d’Administració de la Companyia esmentada i el Comitè Executiu del Fons, en règim 
de cofinançament amb aquesta, amb idèntics o diferents instruments financers. Dins 
d’aquest règim es poden fixar esquemes de remuneració diferents per a cada un 
dels instruments de suport. El percentatge de finançament de COFIDES en les 
operacions cofinançades amb el FONPYME l’ha de decidir cas per cas el seu 
Consell d’Administració.

En aquells casos en què el FONPYME, per decisió del seu Comitè Executiu, 
assumeixi el finançament d’un projecte sense el cofinançament de COFIDES s’han 
d’observar els mateixos procediments i garanties que s’exigeixen normalment per a 
la participació de COFIDES.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de juliol de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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