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a identificación do seu titular, requirirase a este,
unha vez transcorridos os correspondentes prazos,
para que no prazo de quince días retire o vehículo
do depósito, coa advertencia de que, en caso con-
trario, se procederá ó seu tratamento como residuo
sólido urbano.»

Artigo terceiro. Confederacións hidrográficas.

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei
29/1985, do 2 de agosto, de augas:

Primeira. Modifícase o artigo 17 da Lei 29/1985,
que queda redactado do seguinte teor:

«17. Créase, como órgano consultivo superior
na materia, o Consello Nacional da Auga no que,
xunto coa Administración do Estado e as das comu-
nidades autónomas, estarán representados os
entes locais a través da asociación de ámbito esta-
tal con maior implantación, os organismos de bacía,
así como as organizacións profesionais e econó-
micas máis representativas, de ámbito nacional,
relacionadas cos distintos usos da auga. A súa com-
posición e estructura orgánica determinaranse por
real decreto.»

Segunda. Engádeselle unha nova alínea e) ó arti-
go 25 da Lei 29/1985, co seguinte contido:

«e) As provincias estarán representadas de
acordo coa porcentaxe do seu territorio afectado
pola bacía hidrográfica.»

Disposición adicional única.

Agás previsión legal distinta en canto ás súas contías,
as multas por infracción de ordenanzas non poderán
exceder de 300.000 pesetas en municipios de máis de
250.000 habitantes, de 150.000 pesetas nos de 50.001
a 250.000 habitantes, de 75.000 pesetas nos de 20.001
a 50.000 habitantes, de 50.000 pesetas nos de 5.001
a 20.000 habitantes, e de 25.000 pesetas nos demais
municipios.

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó disposto na presente lei.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 21 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8933 LEI 12/1999, do 21 de abril, pola que se auto-
riza a participación de España na ampliación
do capital do Banco Europeo de Reconstruc-
ción e Desenvolvemento (BERD). («BOE» 96,
do 22-4-1999.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A presente lei ten por obxecto autoriza-la participa-
ción de España na ampliación de capital do Banco Euro-
peo de Reconstrucción e Desenvolvemento, acordada
pola resolución número 59 do Consello de Gobernado-
res, e de acordo coas condicións que nesa resolución
e en posteriores se acordaron, relativas á dita ampliación
de capital.

O capital actual do banco é de 1.000.000 de accións
de 10.000 euros cada unha.

A ampliación de capital supón a emisión de
1.000.000 de accións novas, de 10.000 euros cada
unha, o que supón duplica-lo capital social do banco.

A participación española actual é do 3,4 por 100
do capital social.

A presente lei permitirá mante-la participación espa-
ñola no capital total, polo que non se altera a situación
respecto ós principais socios europeos desta institución.

Considérase axeitado mante-la participación española
pola importancia que esta zona está tendo e terá no
futuro para os investimentos de empresas españolas,
con actividades en sectores que precisan investimento
directo nos países de operacións.

A presente lei díctase en virtude dos títulos compe-
tenciais que a Constitución lle atribúe en exclusiva ó
Estado en virtude do artigo 149.1, puntos 3 e 13, refe-
rentes ás relacións internacionais e as bases e a coor-
dinación da economía.

Artigo 1. Subscrición de accións.

1. Autorízase o Goberno para que, en nome do Rei-
no de España, subscriba as 34.000 accións novas que
lle corresponden na ampliación de capital do Banco Euro-
peo de Reconstrucción e Desenvolvemento, aprobada
pola resolución número 59 do Consello de Gobernadores
do 15 de abril de 1996.

2. Esta subscrición comporase de 7.650 accións de
carácter pagadoiro e 26.350 accións de carácter esixible.
Todas elas emítense ó par e cun valor unitario de 10.000
euros.

Artigo 2. Desembolso das subscricións.

1. O desembolso das accións de carácter pagadoiro
levarase a cabo en oito desembolsos anuais iguais. O
primeiro desembolso será efectivo antes do 31 de
decembro de 1999. Os restantes desembolsos efectua-
ranse anualmente antes da data de aniversario do pri-
meiro desembolso.

2. O 60 por 100 de cada desembolso farase en
obrigas de pagamento denominadas en euros, unha polo
valor de cada cota. As citadas obrigas de pagamento
non devengarán xuros.

3. Cada obriga de pagamento aboarase en cinco
tramos iguais, o primero dos cales será pagado no ano
en que esta obriga de pagamento se emita, e os res-
tantes, en cada un dos anos subseguintes.

De acordo co anterior, o programa de desembolsos
resultará como segue:

Importe

—

Euros

Ano

1999 4.972.500
2000 6.119.998,335
2001 7.267.498,029
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Importe

—

Euros

Ano

2002 8.414.997,716
2003 9.562.497,41
2004 9.562.497,41
2005 9.562.497,41
2006 9.562.497,41
2007 4.589.998,762
2008 3.442.499,068
2009 2.294.999,381
2010 1.147.499,687

Total . . 76.499.980,62

Artigo 3. Entidade depositaria.

Para os efectos da subscrición e contribucións que
se autorizan, o Banco de España desempeñará as fun-
cións de depositario, tanto dos haberes e obrigas de
pagamento necesarios para o desembolso das accións
e contribucións, como dos títulos representativos delas.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltanse os ministros de Asuntos Exteriores e de
Economía e Facenda para que dicten, no ámbito das
súas competencias respectivas, cantas medidas sexan
precisas para a execución do que dispón a presente lei.

Disposición derradeira segunda.

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 21 de abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

O pesidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8934 LEI 13/1999, do 9 de outubro, de adhesión
de España a diversos acordos do Fondo Mone-
tario Internacional. («BOE» 96, do 22-4-1999.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nestes últimos meses o sistema financeiro e mone-
tario internacional estase a ver afectado por frecuentes
perturbacións, resultado fundamentalmente da inesta-
bilidade financeira dalgúns países que se encontraron
con dificultades para afrontaren os seus compromisos
internacionais, que, en opinión das principais institucións
económicas internacionais, se está a agravar nas últimas

semanas, afectando de modo cada vez máis evidente
sobre a capacidade de crecemento futuro da economía
mundial. Algúns destes países están, ante esta situación,
realizándolles peticións ós organismos financeiros inter-
nacionais, especialmente ó Fondo Monetario Internacio-
nal, para obteren facilidades financeiras coas que pode-
ren renegocia-la súa situación crediticia e obter recursos
que financien os seus plans de estabilización.

O número de países que demandan nestes momentos
este tipo de axudas incrementouse ó aumentar asemade
a inestabilidade financeira a nivel internacional. Os recur-
sos para satisfacer este tipo de demandas estanse a
facer cada vez máis escasos e cómpre que aquelas
nacións que dispoñen dunha posición financeira a nivel
internacional máis sólida fagan efectivos os seus com-
promisos con estes organismos financeiros mundiais.

Neste sentido, as institucións financeiras internacio-
nais, especialmente o Fondo Monetario Internacional,
están comprometidas nun denodado esforzo para lograr
unha adecuada atención destas demandas.

Esta norma posibilita, en primeiro lugar, o pagamento
polo Reino de España do importe do aumento da súa
cota no Fondo Monetario Internacional ata a suma
de 3.048,9 millóns de dereitos especiais de xiro, de con-
formidade co estipulado na resolución número 53-2
adoptada, con efectos desde o 30 de xaneiro de 1998,
pola Xunta de Gobernadores do dito organismo.

Tamén se autoriza a participación do Reino de España
nos novos acordos para a obtención de Préstamos do
Fondo Monetario Internacional cun compromiso máximo
de financiamento de 672 millóns de dereitos especiais
de xiro, dándolle así cumprimento á decisión aprobada
polo Directorio Executivo do Fondo Monetario Interna-
cional na súa sesión do 27 de xaneiro de 1997.

En terceiro lugar autorízase a ratificación polo Reino
de España da cuarta emenda ó Convenio Constitutivo
do Fondo Monetario Internacional, o que implica a acep-
tación dunha nova asignación de dereitos especiais de
xiro, que para España supón un aumento de 268,5
millóns de dereitos especiais de xiro, pasando dos
actuais 298,8 millóns ó novo montante de 567,3 millóns
de dereitos especiais de xiro.

Por último, e para posibilitar unha reacción inmediata
no caso de que a evolución da situación económica inter-
nacional así o esixise, facúltase o Consello de Ministros
para asumir compromisos adicionais ante o Fondo Mone-
tario Internacional ata un importe máximo equivalente
a 3.000 millóns de dólares como contribución de España
ós mecanismos de axuda multilateral que o Fondo Mone-
tario Internacional puidese establecer. A parte española
sería proporcionada polo Banco de España, e figuraría
no seu balance como activo fronte ó Fondo Monetario
Internacional. Con iso preténdese dota-lo Goberno da flexi-
bilidade suficiente para poder colaborar a estabilizar áreas
económicas tan sensibles para a economía española
como os países iberoamericanos, cos que as relacións
económicas e financeiras son cada vez máis estreitas.

O Reino de España é consciente da importancia que
a súa contribución, e a doutros países que dispoñen
dunha sólida situación financeira internacional, ten para
o adecuado desenvolvemento das funcións do Fondo
Monetario Internacional. Iso, en última instancia, cons-
titúe un apoio claro á estabilización destas economías
con dificultades e, xa que logo, da economía mundial
e da nosa propia economía. Velaí que cómpre, coa maior
brevidade posible, facer efectivos os compromisos que
se contraeron co Fondo Monetario Internacional, que,
dado que estas operacións se realizan con cargo á conta
de reservas do Banco de España, non terán impacto
orzamentario ningún. A presente lei pretende habilitar
para a asunción desas obrigas e ó mesmo tempo articular


