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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1 Reial decret 1149/2015, de 18 de desembre, pel qual es modifiquen 

determinats preceptes 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’Institut de Crèdit Oficial (ICO), regulat en la disposició addicional sisena del Reial 
decret llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera, és una entitat pública empresarial, que té naturalesa jurídica d’entitat 
de crèdit, i consideració d’agència financera de l’estat, amb personalitat jurídica, patrimoni 
i tresoreria propis, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins. Està 
adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat d’Economia 
i Suport a l’Empresa.

L’ICO té com a objectiu fonamental promoure activitats econòmiques que contribueixin 
al creixement, al desenvolupament del país i a la millora de la distribució de la riquesa 
nacional, i es regeix pel principi d’equilibri financer.

Els estatuts de l’Institut de Crèdit Oficial van ser aprovats pel Reial decret 706/1999, de 
30 d’abril, d’adaptació de l’ICO 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. En el moment actual 
es fa necessària una revisió parcial d’aquests Estatuts en adaptació a la disposició final 
segona de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atès que 
aquesta norma afegeix un nou apartat tres a la disposició addicional sisena del Reial 
decret llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera.

Per aquest Reial decret es reforma el Consell General de l’ICO, òrgan rector encarregat 
de la direcció superior de la seva administració i gestió. S’introdueixen criteris objectius per 
al nomenament, l’exercici de les seves funcions i el cessament dels vocals, així com per 
adequar el funcionament de la institució a aquestes novetats.

En concret, es proposa que els vocals del Consell General siguin nomenats entre 
persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit d’activitat de l’Institut 
de Crèdit Oficial. S’estableix que quatre dels deu vocals siguin independents, entenent 
com a tals els que no siguin personal al servei del sector públic, que compleixin requisits 
d’honorabilitat comercial i professional. A més, s’explicita que no poden ser vocals del 
Consell General les persones que duguin a terme la seva activitat professional en l’àmbit 
d’activitat propi de l’ICO. En el seu comportament els vocals han d’actuar en interès de la 
institució i d’acord amb una sèrie de principis referits a la confidencialitat de la informació, 
que coneixen en virtut del càrrec, a la seva imparcialitat, per evitar conflictes d’interès, tant 
actuals com potencials i tant directes com indirectes. Les causes de cessament s’objectiven 
per garantir la imparcialitat dels professionals en l’exercici de les seves funcions.

També es modifica el règim d’adopció d’acords en el Consell General, per adaptar-se 
a la seva nova estructura i potenciar l’adopció de decisions que redundin en un 
funcionament més independent de l’entitat. Amb aquesta finalitat, es duplica la ponderació 
dels vots dels vocals independents en les operacions d’actiu i passiu pròpies del negoci de 
l’ICO.

Finalment, es modifiquen determinades referències normatives contingudes en els 
Estatuts per adaptar-les a les disposicions actualment vigents.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Economia i Competitivitat, a proposta del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
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deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 18 de desembre de 
2015,

DISPOSO:

Article únic. 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.

Els Estatuts de l’Institut de Crèdit Oficial, aprovats per l’annex del 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, queden modificats de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«L’Institut de Crèdit Oficial es regeix pel que disposa la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, per la disposició 
addicional sisena del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per les disposicions que li 
siguin aplicables de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per 
aquests Estatuts i, en allò que no preveuen les normes anteriors, per les especials 
de les entitats de crèdit i per les generals de l’ordenament jurídic privat civil, mercantil 
i laboral.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Prendre participacions directes en empreses financeres, amb subjecció, si 
s’escau, al que estableix l’article 169 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques. L’Institut de Crèdit Oficial no pot prendre 
participacions directes en empreses no financeres, llevat que les adquireixi per via 
d’execució judicial o extrajudicial de determinades garanties, i en aquest cas ha de 
procedir a la seva realització aplicant criteris d’oportunitat.»

Tres. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. L’Institut de Crèdit Oficial està regit per un Consell General, que té a càrrec 
seu la direcció superior de la seva administració i gestió.

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

3. El nomenament i cessament dels vocals del Consell General correspon al 
Consell de Ministres, mitjançant un acord, a proposta del ministre d’Economia i 
Competitivitat, que els ha de designar entre persones de reconegut prestigi i 
competència professional en l’àmbit d’activitat de l’Institut de Crèdit Oficial.

4. La designació dels vocals s’ha d’efectuar en els termes següents:

a) Quatre vocals han de ser independents, entenent com a tals aquells que no 
siguin personal al servei del sector públic.

El mandat dels vocals independents és de tres anys, després del qual és 
possible una sola reelecció.

b) Sis vocals s’han de designar entre el personal de reconeguda competència 
al servei del sector públic, per raó del càrrec exercit. Un màxim de dos vocals han 
de procedir del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mentre que almenys 
dos vocals públics han de procedir del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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5. Els vocals independents han de reunir els requisits d’idoneïtat següents:

a) Tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, que concorre en els 
qui hagin mostrat una conducta personal, comercial i professional que no presenti 
dubtes sobre la seva capacitat per exercir una gestió sana i prudent de l’entitat.

b) Tenir coneixements i experiència adequats en l’àmbit d’activitat de l’Institut 
de Crèdit Oficial, que concorre en els qui tinguin formació del nivell i perfil adequats, 
en particular en aquests àmbits, i experiència pràctica derivada de les seves 
ocupacions anteriors durant períodes de temps suficient.

c) Estar en disposició d’exercir un bon govern de l’Institut de Crèdit Oficial, 
atenent la presència de conflictes d’interès potencials i la capacitat de dedicar prou 
temps a portar a terme les seves funcions.

d) No desenvolupar activitats per compte propi o compte d’altri que comportin 
una competència efectiva, sigui actual o potencial, amb l’Institut de Crèdit Oficial o 
que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte permanent amb els 
interessos de l’Institut de Crèdit Oficial.

e) No estar vinculat per una relació mercantil o laboral, ni tenir la condició de 
directiu o de membre del consell d’administració d’entitats de crèdit; establiments 
financers de crèdit; empreses de serveis d’inversió; institucions d’inversió col·lectiva, 
entitats de capital de risc, altres institucions d’inversió col·lectiva de tipus tancat i les 
seves societats gestores; ni de les seves filials ni empreses del grup al qual 
pertanyin.

Tampoc poden ser vocals el personal laboral, directiu o els qui exerceixin llocs 
de representació de les associacions representatives d’aquests sectors, ni de les 
associacions d’empresaris, professionals i qualssevol altres l’àmbit de les quals 
estigui relacionat amb l’activitat de negoci desenvolupat per l’Institut de Crèdit 
Oficial.

La valoració dels requisits esmentats l’ha d’efectuar l’Institut de Crèdit Oficial per 
mitjà del seu president, prenent en consideració els criteris establerts als articles 30 
a 32 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, 
de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit. Per efectuar 
aquesta valoració, el president de l’Institut de Crèdit Oficial pot reclamar la informació 
necessària als candidats.

Si la valoració de la idoneïtat del candidat resulta negativa, no s’ha de procedir 
al nomenament i, en cas que es tracti d’una circumstància potencial sobrevinguda 
dels ja nomenats, el president de l’Institut de Crèdit Oficial ha d’adoptar les mesures 
oportunes per clarificar les circumstàncies identificades per instar, si s’escau, la 
proposta de cessament al ministre d’Economia i Competitivitat.

6. Els membres del Consell General han d’exercir les seves funcions d’acord 
amb els principis següents:

a) Actuar sempre en interès de l’Institut de Crèdit Oficial, en l’exercici de les 
seves funcions.

b) Guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents 
confidencials als quals hagi tingut accés en l’exercici del seu càrrec, fins i tot quan 
hagi cessat en aquest càrrec. S’exceptuen d’aquest deure els supòsits en què la llei 
permeti la seva comunicació o divulgació a tercers o que, si s’escau, siguin requerits 
o s’hagin de remetre a les diferents autoritats administratives o judicials i, si s’escau, 
els derivats del compliment del principi de jerarquia administrativa, i en aquest cas 
la cessió d’informació s’ha d’ajustar al que disposen les lleis.

c) Abstenir-se de participar en la deliberació i votació d’acords o decisions en 
què ell o una persona vinculada tingui un conflicte d’interès, directe o indirecte. A 
aquests efectes s’entén per conflicte d’interès el que estableix l’article 11.2 de la Llei 
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat.
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7. Els vocals del Consell General cessen en el seu càrrec:

a) Per renúncia acceptada pel ministre d’Economia i Competitivitat.
b) Per expiració del seu mandat, en el cas dels vocals independents.
c) Per cessament en el seu càrrec, en el cas dels vocals procedents del sector 

públic.
d) Per incapacitat permanent.
e) Per als vocals que siguin personal al servei del sector públic, per 

incompatibilitat sobrevinguda de conformitat amb el que preveuen la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques i, si s’escau, la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt 
càrrec de l’Administració General de l’Estat.

f) Per als vocals independents, per falta sobrevinguda d’idoneïtat per al càrrec, 
de conformitat amb el que preveu l’apartat 5.

g) Mitjançant una separació acordada pel Consell de Ministres, a iniciativa del 
ministre d’Economia i Competitivitat, per incompliment greu dels deures del seu 
càrrec, entre d’altres del deure de confidencialitat o reserva d’informació privilegiada, 
així com per haver incorregut en una situació de conflicte d’interessos de conformitat 
amb el que disposa l’apartat 6.

8. El Consell General pot nomenar un vicepresident entre els seus membres 
designats entre personal al servei del sector públic. El vicepresident ha de substituir 
el president en cas d’absència, malaltia o vacant.

9. A les reunions del Consell General poden assistir, amb veu però sense vot, 
els directors generals i altre personal qualificat de l’Institut, amb l’acord previ o 
convocatòria sobre això del president o del mateix Consell.»

Quatre. L’apartat 1.c) de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«c) Aprovar els comptes anuals de l’Institut, la memòria i l’informe de gestió.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 9, i es renumeren els apartats 5 a 8 com a 
6 a 9. L’apartat 5 té la redacció següent:

«5. No obstant això, per a l’adopció exclusivament d’acords relatius a 
operacions financeres d’actiu i passiu pròpies del negoci de l’Institut, cadascun dels 
vocals independents disposa de dos vots.»

Sis. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Els membres del Consell General, el seu secretari i el seu vicesecretari han de 
percebre exclusivament les indemnitzacions per assistència a les seves sessions de 
conformitat amb el que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei.»

Set. Es modifica la redacció de l’apartat 1.h) de l’article 12 i s’afegeix una nova lletra 
n) a l’apartat esmentat:

«h) Formular els comptes anuals de l’Institut i sotmetre-les per a la seva 
aprovació al Consell General, així com elaborar la proposta d’aplicació de resultats 
de la qual ha d’informar aquell.»

«n) El president és l’òrgan de contractació de l’Institut.»

Vuit. Els apartats 2 i 3 de l’article 17 queden redactats de la manera següent:

«2. La gestió dels béns patrimonials de l’Institut de Crèdit Oficial es regeix pel 
que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques. En relació amb els béns i drets adquirits per l’ICO com a conseqüència 
de l’exercici de la seva activitat creditícia, amb el propòsit de tornar-los al tràfic 
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jurídic patrimonial, l’ICO està facultat per a la seva alienació amb subjecció als 
principis que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques.

3. L’Institut de Crèdit Oficial queda sotmès a les disposicions relatives a entitats 
de crèdit, a excepció de les normes relatives als límits als grans riscos i de les que 
s’estableixin per reglament.»

Nou. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici, el president ha 
d’informar el Consell General sobre la proposta d’aplicació de resultats i ha de 
sotmetre a la seva aprovació els comptes anuals, la memòria i l’informe de gestió. 
El mes següent al de la seva aprovació, el Consell General ha d’elevar els 
documents esmentats a la consideració del ministre d’Economia i Competitivitat, qui 
ha d’aprovar l’aplicació de resultats, amb l’informe previ no vinculant del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques que s’ha d’emetre en el termini de deu dies 
des de la seva sol·licitud.

Igualment, el president ha de remetre els comptes i la documentació anterior a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per a la seva rendició al Tribunal 
de Comptes de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.»

Deu. L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«Els beneficis de l’Institut de Crèdit Oficial s’han d’aplicar d’acord amb l’ordre 
següent:

a) A constituir les reserves necessàries perquè la suma dels seus recursos 
propis no sigui inferior a la que correspongui segons la normativa reguladora dels 
recursos propis de les entitats de crèdit.

b) A dotar el fons de provisió a què es refereix l’apartat quatre de la disposició 
addicional sisena del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, quan així ho 
disposi el ministre d’Economia i Competitivitat.

c) A constituir les reserves voluntàries que, a proposta del president de 
l’Institut, autoritzi el ministre d’Economia i Competitivitat.

d) Al seu ingrés en el Tresor Públic.»

Onze. L’apartat 1 de l’article 23 queda redactat de la manera següent:

«1. L’Institut de Crèdit Oficial ha d’ajustar la seva activitat contractual al dret 
privat, de conformitat amb el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.»

Dotze. Els apartats 4 i 5 de l’article 24 queden redactats de la manera següent:

«4. L’Institut de Crèdit Oficial ha de vetllar per la transparència de les seves 
emissions al mercat secundari.

A les emissions de valors de l’Institut de Crèdit Oficial els són aplicables, quant 
als requisits exigits per a aquestes emissions, els articles 41 h), 38.3 i 14, del Reial 
decret 1310/2005, de 4 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en matèria d’admissió a negociació de 
valors en mercats secundaris oficials, d’ofertes públiques de venda o subscripció i 
del fullet exigible a aquests efectes. En virtut d’això, no els són aplicables els 
requisits de l’article 38.2 ni els del capítol III del títol I del Reial decret esmentat, de 
conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.

La publicació de les característiques de cada emissió al “Butlletí Oficial de 
l’Estat” substitueix l’escriptura pública prevista al text refós de la Llei del mercat de 
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valors. Les característiques dels valors s’han de fer constar en una certificació 
expedida per l’Institut de Crèdit Oficial.

Així mateix, el deute de l’Institut de Crèdit Oficial que s’instrumenti en valors 
negociables ha de ser admès d’ofici a negociació en els mercats secundaris de 
valors organitzats. Amb aquesta finalitat aquests s’han de negociar, quan escaigui, 
en el mercat de deute públic en anotacions. Tot això de conformitat amb el text refós 
de la Llei del mercat de valors, en matèria d’admissió a negociació de valors en 
mercats secundaris oficials, d’ofertes públiques de venda o subscripció i del fullet 
exigible a aquests efectes.

5. Els riscos relatius a l’Institut de Crèdit Oficial, als efectes que preveu la 
normativa de recursos propis de les entitats financeres, té la mateixa ponderació 
que els de l’Administració General de l’Estat. Els riscos contrets amb l’Institut per les 
entitats financeres queden exceptuats dels límits establerts a la seva concentració i 
als grans riscos.

Als valors emesos per l’Institut de Crèdit Oficial els és aplicable el que disposa 
el segon paràgraf de l’article 50.2.b) del Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’institucions d’inversió col·lectiva.

De la mateixa manera, els valors emesos per l’Institut de Crèdit Oficial es 
consideren inclosos en l’excepció recollida a l’article 16.4, paràgraf cinquè del Reial 
decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de regulació dels plans i fons de pensions.

Als efectes del que disposa l’article 16.5 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, les companyies d’assegurances poden invertir fins al 100 per 
100 de les seves provisions tècniques en valors emesos per l’Institut de Crèdit Oficial.»

Tretze.

Les referències fetes al Ministeri d’Administracions Públiques s’entenen fetes al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Catorze.

Les referències fetes al Ministeri i al ministre d’Economia i Hisenda s’entenen fetes al 
Ministeri i al ministre d’Economia i Competitivitat.

Quinze.

Les referències fetes a la Secretaria d’Estat d’Economia, s’entenen fetes a la Secretaria 
d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que contradiguin el que 
disposa aquest Reial decret o s’hi oposin.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de desembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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