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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
2406 Reial decret 72/2016, de 19 de febrer, pel qual es modifica el 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.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, recull al títol V, dedicat a la internacionalització de l’economia 
espanyola, un conjunt de mesures encaminades a facilitar la internacionalització de 
l’economia i l’empresa espanyola, entenent com a internacionalització el foment de la 
projecció exterior de l’economia i l’empresa espanyola amb l’objectiu de garantir un patró 
de creixement econòmic sostenible. En particular, busca afrontar la dificultat d’accés al 
finançament extern per part de les empreses espanyoles millorant el disseny dels 
instruments financers públics disponibles en l’àmbit de la internacionalització. Aquesta Llei 
amplia les possibilitats d’actuació d’alguns d’aquests instruments de suport financer, 
particularment el Fons per a inversions a l’exterior (FIEX), dirigit a les empreses que no 
són PIME, mitjançant la incorporació de diferents modificacions a la seva Llei de creació, 
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
amb la finalitat de millorar-ne la gestió, eliminar determinades restriccions i ampliar-ne 
l’àmbit d’actuació, atès que es permet la participació en vehicles o fons d’inversió públics 
o privats que contribueixin a la internacionalització de l’empresa o de l’economia espanyola. 
Notablement obre per al FIEX una nova possibilitat de prestar finançament directament a 
empreses espanyoles per a la seva internacionalització. Tanmateix, aquesta possibilitat, 
que a la Llei 14/2013 es referia exclusivament al FIEX, no era aplicable a les PIME. Com 
s’explica més endavant, la Llei 18/2014, de 18 d’octubre, omple aquest buit, i amplia l’àmbit 
d’actuació del FONPYME en línia amb les modificacions esmentades efectuades per la 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, en el FIEX.

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, SA (COFIDES), es 
configura segons l’article 55.1.a).ii) de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, com un dels 
organismes financers de l’acció del Govern en matèria d’internacionalització. Entre els 
principals instruments de suport financer a la internacionalització que actualment gestiona 
COFIDES hi ha, a més del FIEX, el Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita 
i mitjana empresa (FONPYME).

En relació amb el FONPYME, la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, atesa la dificultat d’accés al crèdit 
per part de les PIMES espanyoles, va considerar necessari fer extensiu el canvi efectuat 
en el FIEX al FONPYME. Per a això, modifica la Llei de creació del FONPYME, la Llei 
66/1997, de 30 de desembre, de manera que es permeti finançar directament amb càrrec 
al FONPYME les empreses espanyoles, via capital o altres instruments financers 
participatius, i prendre amb càrrec al FONPYME participacions temporals i minoritàries 
directes en vehicles o fons de capital expansió amb suport oficial o fons d’inversió privats 
que fomentin la internacionalització de l’empresa o de l’economia espanyola.

L’objectiu d’aquest Reial decret és modificar el 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, per adaptar-lo 
a les novetats que introdueix la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, en la Llei de creació del 
FONPYME.

La reforma que ara es planteja és similar a la portada a terme per al FIEX mitjançant 
el Reial decret 321/2015, de 24 d’abril, que, entre d’altres, tenia com a objectiu adaptar 
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diversos articles a la reforma introduïda en la Llei 66/1997, de 30 de desembre, per la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

A aquests efectes, la disposició final segona, apartat 1, de la Llei 18/2014, de 15 
d’octubre, habilita el Govern i els titulars de tots els departaments ministerials, en l’àmbit 
de les seves competències respectives, per dictar les disposicions i adoptar les mesures 
necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa la Llei esmentada. D’altra 
banda, la disposició final quarta, apartat dos, de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, 
autoritza el Govern, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda, actualment ministre 
d’Economia i Competitivitat, per al desplegament dels articles pels quals es constitueix, 
entre altres fons, el Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana 
empresa.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 19 
de febrer de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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.

El 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, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Objectius i activitats del Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de 
la petita i mitjana empresa.

1. De conformitat amb el que estipula l’apartat u de l’article 115 de la Llei 
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
el Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa té com 
a finalitat promoure la internacionalització de l’activitat de les petites i mitjanes 
empreses, i, en general, de l’economia espanyola, a través de participacions 
temporals, minoritàries i directes en el capital social d’empreses espanyoles per a la 
seva internacionalització o d’empreses situades a l’exterior, i, en general, mitjançant 
participacions en els fons propis de les empreses esmentades anteriorment i a 
través de qualssevol instruments financers participatius.

Amb càrrec al Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana 
empresa també es poden prendre participacions temporals, minoritàries i directes 
en els vehicles o fons de capital expansió amb suport oficial ja existents o que 
s’estableixin o fons d’inversió privats, que fomentin la internacionalització de 
l’empresa o de l’economia espanyola.

2. Les aportacions efectuades a compte del Fons per a operacions d’inversió 
a l’exterior de la petita i mitjana empresa en empreses espanyoles o en empreses 
constituïdes a l’exterior poden prendre la forma de participacions en capital o altres 
instruments participatius.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«2. Com a gestora del Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita 
i mitjana empresa, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, 
Sociedad Anónima, ha de dur a terme les mateixes accions que estableix l’article 5.2 
d’aquest Reial decret per al cas del Fons per a inversions a l’exterior, si bé la 
referència que el subapartat d) fa a l’article 114.U de la Llei 66/1997, de 30 de 
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desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, s’ha d’entendre 
feta a l’article 115.U de la mateixa Llei.»

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de febrer de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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