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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5761 Reial decret 390/2011, de 18 de març, pel qual es modifiquen els estatuts de la 

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda i de l’Institut de 
Crèdit Oficial, aprovats, respectivament, pel Reial decret 1114/1999, de 25 de 
juny, i pel Reial decret 706/1999, de 30 d’abril, i pel qual s’autoritza l’extinció de 
la Fundació Reial Casa de la Moneda.

L’Acord del Consell de Ministres de 30 d’abril de 2010, de racionalització del sector 
públic empresarial, estableix el desenvolupament de polítiques que afavoreixin la reducció, 
la racionalització i el sanejament del sector públic empresarial com un dels mecanismes 
necessaris per donar compliment als objectius fixats pel Consell de Ministres de 29 de 
gener de 2010, pel qual es van aprovar el «Pla d’acció immediata 2010» i el «Pla d’austeritat 
de l’Administració General de l’Estat 2011-2013».

Aquest Acord emprèn una profunda reestructuració del sector públic empresarial amb la 
finalitat d’augmentar-ne l’eficiència i eficàcia i reduir la despesa pública que comporta, i 
estableix, a l’apartat setè, que els ministeris dels quals depenguin les entitats públiques 
empresarials han d’adoptar les mesures oportunes per reduir, abans del 31 de juliol de 2010, 
el nombre de consellers d’aquestes entitats, com a mínim, un 15 per 100.

L’objecte d’aquest Reial decret és, per tant, dur a terme les modificacions necessàries 
en els estatuts de les entitats públiques empresarials adscrites al Ministeri d’Economia i 
Hisenda a fi de donar compliment al manament que estableix l’apartat setè de l’Acord del 
Consell de Ministres esmentat.

A aquest efecte, es modifiquen els estatuts de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-
Reial Casa de la Moneda i de l’Institut de Crèdit Oficial.

Així mateix, l’Acord del Consell de Ministres de 30 d’abril de 2010 sobre racionalització 
d’estructures a l’Administració General de l’Estat, reducció d’alts càrrecs i reordenació del 
sector públic empresarial estableix: «la racionalització de les fundacions del sector públic 
estatal, per suprimir aquelles les funcions de les quals puguin ser assumides per l’estructura 
administrativa departamental i revisar la participació estatal en la resta».

En aplicació de l’Acord esmentat, aquest Reial decret autoritza l’extinció de la Fundació 
estatal Reial Casa de la Moneda, les funcions de la qual són assumides directament per la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda. Això afecta, de manera 
particular, l’Escola de Gravat i Disseny Gràfic, que, en virtut d’aquest Reial decret, s’integra 
directament a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, i 
s’estableix l’existència d’un Patronat que, amb criteris de continuïtat en relació amb el 
Patronat de la Fundació existent fins ara, ha de reforçar no només l’actuació de l’Escola de 
Gravat i Disseny Gràfic sinó, en general, les actuacions dutes a terme per la FNMT-RCM 
en l’àmbit cultural i de mecenatge.

Finalment, s’incorpora al Reial decret la possibilitat que, per ordre ministerial, es reguli 
l’existència d’unitats de negoci de l’entitat com a fórmula que pot permetre una desconcentració 
administrativa més gran en el funcionament d’alguna de les seccions productives.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda i del ministre de Política 
Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de març de 2011,

DISPOSO:

Article primer. Modificació de 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 
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funcionament de l’Administració General de l’Estat, s’aprova el seu Estatut i se n’acorda 
la denominació com a Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda.

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, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 2 amb la redacció següent:

«8. Està adscrita a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda l’Escola de Gravat i Disseny Gràfic.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«2. La constitució de fundacions per l’entitat requereix l’autorització prèvia del 
Consell de Ministres.»

Tres. L’apartat 1.b) de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«b) L’aprovació mitjançant una ordre de les normes per les quals es 
desenvolupin les funcions que han d’exercir les seccions productives o, si s’escau, 
unitats de negoci de l’entitat, així com la creació del Patronat de la Reial Casa de la 
Moneda.

El Patronat de la Reial Casa de la Moneda té la naturalesa d’òrgan col·legiat 
ministerial sense personalitat jurídica, d’acord amb el que disposen els articles 38 i 
següents de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, i actua com a òrgan consultiu i de suport a la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda en l’exercici de les 
actuacions realitzades en els àmbits artístic i cultural, amb una atenció especial al 
vessant formatiu, en què té a càrrec seu l’aprovació de les actuacions de l’Escola de 
Gravat i Disseny Gràfic.»

Quatre. L’apartat 10 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«10. Aprovar, a proposta del director general, els nomenaments i cessaments 
dels membres del Patronat de la Reial Casa de la Moneda. La presidència del 
Patronat correspon al director general de l’entitat.»

Cinc. El paràgraf primer de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«El Consell d’Administració de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda està integrat pel director general de l’entitat, que ostenta el càrrec 
de president, i un mínim de nou vocals i un màxim de catorze. Forma part del Consell 
el secretari, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot. Si assisteix a les 
reunions el ministre d’Economia i Hisenda, recau en ell la presidència del Consell.»

Sis. El paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 11 queda redactat de la manera 
següent:

«3. Així mateix, poden ser designats pel Consell, a proposta del president, un 
o diversos assessors, amb un màxim de sis, que han de concórrer a les reunions del 
Consell quan siguin convocats, amb veu però sense vot, amb la finalitat de prestar 
l’assistència deguda a aquest òrgan.»

Set. L’article 32 queda redactat de la manera següent:

«El Consell d’Administració, en aprovar, perquè sigui sotmesa al titular del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, la proposta de distribució del resultat, pot acordar el 
percentatge del resultat destinat a constituir reserves en la quantitat que sigui 
necessària per al funcionament adequat de l’entitat.
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Quan el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda hagi aprovat la proposta 
esmentada, s’ha d’ingressar la resta en el Tresor, una vegada deduïts els percentatges 
esmentats en el paràgraf anterior.»

Article segon. Modificació dels Estatuts de l’Institut de Crèdit Oficial, aprovats pel Reial 
decret 706/1999, de 30 d’abril, d’adaptació de l’Institut de Crèdit Oficial a la Llei 6/1997, 
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat i 
d’aprovació dels seus Estatuts.

L’apartat 2 de l’article 6 dels Estatuts de l’Institut de Crèdit Oficial, aprovat pel Reial 
decret 706/1999, de 30 d’abril, queda redactat de la manera següent:

«2. El Consell General està format pel president de l’entitat, que també ho és 
del Consell, i nou vocals, i està assistit pel secretari i, si s’escau, el vicesecretari 
d’aquest.»

Disposició addicional única. Fundació estatal Reial Casa de la Moneda.

S’autoritza l’extinció, amb efectes d’1 de gener de 2011, de la Fundació estatal Reial 
Casa de la Moneda, les funcions de la qual han de ser exercides per l’entitat pública 
empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, que assumeix 
el desenvolupament dels fins relacionats amb l’Escola de Gravat i Disseny Gràfic existent 
a la Fundació.

El personal laboral de la Fundació s’integra, d’acord amb la naturalesa i el règim jurídic 
de la seva relació contractual, a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda.

Els convenis i acords formalitzats per la Fundació Reial Casa de la Moneda, en vigor 
l’1 de gener de 2011, els assumeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de 
la Moneda fins que vencin. Queda sense efecte, en data 1 de gener de 2011, l’encàrrec de 
gestió atribuït a la Fundació per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda, en la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat fundacional.

Els òrgans de govern i administració de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial 
Casa de la Moneda, així com els de la Fundació, estan facultats per adoptar els acords que 
siguin necessaris per a la consecució de l’extinció de la Fundació i, per tant, la seva 
dissolució i liquidació, i continuen en vigor les seves competències i facultats, si és 
necessari, més enllà de l’1 de gener de 2011.

Els òrgans de govern i administració i direcció de la Fundació Reial Casa de la Moneda 
han de seguir desenvolupant les seves competències i continuar en l’exercici de les seves 
funcions fins que es constitueixi el Patronat que preveu l’article 8.1.b) de l’Estatut de 
l’entitat, en la redacció que en fa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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