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DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
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Real decreto lei 6/2013, do 22 de marzo, de protección aos titulares de
determinados produtos de aforro e investimento e outras medidas de carácter
financeiro.

Ao longo dos últimos meses o sector financeiro español acometeu un proceso de
saneamento de dimensións históricas que deberá culminar, proximamente, coa execución
completa dos plans de reestruturación e resolución daquelas entidades de crédito que
tiñan maiores dificultades de viabilidade e solvencia. Para levar a cabo este proceso, o
noso ordenamento xurídico adaptouse convenientemente mediante a promulgación da
Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito.
Nesta lei deseñouse todo un marco de actuación pública nas crises de entidades guiado
pola procura dun adecuado equilibrio entre a estabilidade financeira e o uso limitado e
eficiente de recursos públicos. Para estes efectos, incluíronse na nosa normativa os
chamados exercicios de xestión de instrumentos híbridos e débeda subordinada, que
tratan de garantir unha correcta participación dos acredores dunha entidade nos custos
derivados da súa reestruturación ou resolución.
É inminente a realización dos exercicios de xestión de instrumentos híbridos de
capital e de débeda subordinada que, no marco da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de
reestruturación e resolución de entidades de crédito e do memorando de entendemento
asinado entre as autoridades españolas e europeas o 20 de xullo de 2012, requiren
algúns plans de reestruturación e resolución de entidades de crédito.
Resulta necesario facer un seguimento das eventuais reclamacións que os clientes
poden dirixir ás entidades financeiras por razón da comercialización destes produtos
complexos e facilitar en determinados casos mecanismos áxiles de resolución de
controversias, principalmente por medio de arbitraxe.
Neste contexto, e con carácter excepcional, resulta preciso ofrecer liquidez ás accións
que os tedores destes instrumentos recibirán en troca deles. Na medida en que as
entidades emisoras dos ditos instrumentos non cotizan nun mercado oficial e non teñen
previsto facelo no marco dos plans de reestruturación aprobados pola Comisión Europea,
a falta de liquidez suficiente dos seus títulos pode comportar unha dificultade para os
clientes retallistas. Co fin de mitigar os efectos desta circunstancia, outórgase ao Fondo
de Garantía de Depósitos a capacidade legal para crear mecanismos de mercado que
permitan unha alternativa de liquidez para estas accións. Por tanto, dótase este fondo da
capacidade de poder adquirir as accións non cotizadas que resulten das trocas
obrigatorias de instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada destas entidades a
prezos de mercado.
Para estes efectos, dótase dos recursos suficientes para poder facelo. Sen prexuízo
do calendario de pagamentos en que se acheguen estes recursos, a propia autorización
da derrama extraordinaria rexistrarase como patrimonio do Fondo na data en que se
liquide o primeiro tramo, e permitirá realizar as operacións financeiras necesarias para a
rápida posta en marcha dos mecanismos de mercado para a adquisición das accións en
cuestión.
Trátase, en definitiva, de ampliar o ámbito de actuación ordinario do Fondo coa
finalidade de capacitalo para levar a cabo unha función imprescindible e rápida para
facilitar a adecuada implementación do proceso de reestruturación bancaria actualmente
en curso.
Este real decreto lei consta de dous artigos, dúas disposicións adicionais, unha
disposición derrogatoria única, que contén unha cláusula derrogatoria xenérica respecto
de calquera outra norma de igual ou inferior rango no que se opoña ao disposto neste real
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decreto lei, e seis disposicións derradeiras, entre as cales, ademais de determinadas
modificacións normativas, se efectúan as correspondentes referencias ao título
competencial, ás facultades de desenvolvemento e á entrada en vigor da norma.
II
O capítulo I consta dun único artigo, que ten por obxecto a creación e a regulación da
composición e do funcionamento da Comisión de seguimento de instrumentos híbridos de
capital e débeda subordinada.
Nos últimos anos creceu o número de reclamacións por parte de clientes de entidades
financeiras que adquiriran instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada.
Neste punto, considérase necesario crear un órgano coa máis alta representación
institucional que coordine e impulse os traballos necesarios para facer un seguimento de
determinadas incidencias que puidesen derivar da comercialización de instrumentos
híbridos de capital e débeda subordinada. Dentro destes traballos e con pleno respecto
ás competencias que, en materia de supervisión financeira e protección de consumidores
e usuarios, teñan outros organismos e o poder xudicial, a Comisión fará unha análise dos
factores xeradores das reclamacións xudiciais e extraxudiciais, así como do resultado
destas, relativas á comercialización de instrumentos híbridos de capital e débeda
subordinada por parte das entidades participadas polo Fondo de Reestruturación
Ordenada Bancaria, realizando informes sobre a súa evolución, que serán remitidos ao
Congreso dos Deputados. Ademais, determinará os criterios básicos para fixar, no caso
de entidades participadas polo FROB, en que casos debe ofrecer aos seus clientes a
submisión a arbitraxe. A dita análise realizarase sen inxerencia ningunha na debida
independencia e imparcialidade con que, conforme a lexislación vixente, se deben
desenvolver os procedementos tanto xudiciais coma arbitrais en materia de consumo e
sen que supoña carga adicional de traballo para os órganos, xurisdicionais ou non,
competentes para a súa tramitación, nin para o Consello Xeral do Poder Xudicial.
III
O artigo 2 deste real decreto lei modifica o punto 4 e engade un novo punto 5 na
disposición adicional quinta do Real decreto lei 21/2012, do 13 de xullo, de medidas de
liquidez das administracións públicas e no ámbito financeiro. Amplíanse de maneira
extraordinaria e temporal as funcións do Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito nun dobre sentido. Dun lado, permíteselle ao Fondo a subscrición de accións
ou débeda da Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria
(en diante, Sareb) e, doutro lado, facúltase para adquirir accións das entidades que
transferiron os seus activos á Sareb. Esta última facultade permitirá ao Fondo adquirir
valores non líquidos emitidos por entidades non cotizadas dotándoos de liquidez en
beneficio dos clientes destas entidades, co fin de posibilitar a venda en condicións de
mercado das accións recibidas nas trocas obrigatorias que deberá realizar o FROB dentro
dos procesos de reestruturación e resolución actualmente en curso.
Adicionalmente, co obxecto de manter unha saneada posición patrimonial do Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que lle permita desempeñar
adecuadamente a súa función en favor da estabilidade do sistema financeiro español,
establécese unha contribución especial a este aplicable unha soa vez, dun 3 por mil dos
depósitos computables. Esta contribución articularase en dúas fases. Unha primeira polo
40 por cento, para a cal o Fondo poderá acordar unha serie de deducións relacionadas
coa dimensión das entidades, as súas achegas á Sareb ou a percepción de axudas
públicas. E un segundo tramo, que comprenderá o 60 por cento restante, para satisfacer
a partir de 2014 e dentro dun máximo de 7 anos, de acordo co calendario de pagamento
que fixe a Comisión Xestora do Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
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Polo que se refire á parte final do real decreto lei, inclúe determinadas disposicións
adicionais que afectan compromisos internacionais asumidos por España e outras cuxa
adopción ten carácter urxente, xa sexa por estaren relacionadas coa resolución ou
reestruturación de entidades de crédito, xa sexa pola súa especial relevancia no contexto
económico actual.
A disposición adicional primeira adopta distintas medidas necesarias para cumprir co
mandato contido no Regulamento (UE) nº 260/2012 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 14 de marzo de 2012, polo que se establecen requisitos técnicos e
empresariais para as transferencias e os débitos domiciliados en euros, e se modifica o
Regulamento (CE) nº 924/2009. Habilítase o ministro de Economía e Competitividade
para realizar as autorizacións e exencións nos supostos e termos previstos no dito
regulamento; desígnase o Banco de España autoridade competente responsable de
garantir o seu cumprimento e modifícase o artigo 51.3 da Lei 16/2009, do 13 de novembro,
de servizos de pagamento para incluír como normas de ordenación e disciplina dos
provedores de servizos de pagamento as disposicións do referido regulamento.
Pola súa banda, a disposición adicional segunda establece que os servizos de atención
ao cliente e os defensores do cliente das entidades financeiras atenderán as reclamacións
relacionadas cos compromisos subscritos polas ditas entidades no marco da encomenda
ao Goberno prevista na disposición adicional única do Real decreto lei 27/2012, do 15 de
novembro, de medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios, e
de conformidade coa cal se creou o Fondo Social da Vivenda.
Nas disposicións derradeiras primeira, segunda e terceira acométense tres
modificacións legais concretas.
Así, en primeiro lugar, modifícanse os artigos 60, 61 e 65 da Lei 44/2002, do 22 de
novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro, para permitir que o Banco de
España poida fixar limiares de declaración distintos en función das diferentes finalidades
(supervisión ou rexistro de información) da Central de Información de Riscos do Banco de
España. Esta reforma responde ao compromiso de reformas adquirido por España no
marco do memorando de entendemento asinado para a asistencia financeira europea á
recapitalización das entidades de crédito.
En segundo lugar, na disposición derradeira segunda modifícase o artigo 86 bis do
texto refundido da Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados, aprobado polo
Real decreto lexislativo 6/2004, do 29 de outubro, co fin de permitir que as entidades
aseguradoras españolas poidan competir en igualdade de condicións coas entidades
aseguradoras doutros Estados membros, as cales poden utilizar as axencias de
subscrición para contratar seguros. Os artigos 86 bis e 86 ter do texto refundido da Lei de
ordenación e supervisión dos seguros privados, que foron engadidos a este pola
disposición derradeira décimo cuarta da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía
sustentable, recollen a normativa aplicable ás axencias de subscrición. Esta normativa
permítelles ás entidades aseguradoras domiciliadas en Estados membros do Espazo
Económico Europeo distintos de España e que exerzan as súas actividades en España
en réxime de dereito de establecemento ou en réxime de libre prestación de servizo
utilizaren axencias de subscrición. A modificación do mencionado artigo 86 bis ten por
obxecto eliminar a desvantaxe competitiva con que viñeron operando as entidades
españolas fronte ao resto, precisamente no noso propio mercado nacional. Considérase
que a supresión desta barreira artificial é de urxente necesidade, pois con ela ponse fin á
desigualdade de trato entre as entidades españolas e as doutros Estados membros, que
si poden apoderar ás mencionadas axencias de subscrición seguros para a subscrición
de seguros pola súa conta e nome.
En terceiro lugar, en virtude da disposición derradeira terceira, modifícanse os artigos
36.4 e 44.2 da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de
entidades de crédito, para efectos de que a Sareb poida desenvolver de forma eficaz as
funcións que ten encomendadas.
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A citada disposición derradeira tamén modifica a redacción do artigo 44.2 b) da Lei 9/2012,
do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito, para os efectos
de clarificar os termos en que pode ter lugar o pagamento do prezo de recompra de emisións
ou partidas de instrumentos híbridos de capital e de débeda subordinada incluídos no ámbito
de aplicación das accións de xestión acordadas polo FROB.
As medidas anteriores enmárcanse nun contexto de urxente e extraordinaria
necesidade derivado da inminencia dos seus efectos sobre o proceso de reestruturación
de entidades de crédito acometido en España, e para o cumprimento dos compromisos
adquiridos de conformidade co memorando de entendemento asinado para a asistencia
financeira europea á citada reestruturación.
Á vista de todo o anterior, facendo uso da autorización contida no artigo 86 da
Constitución española, por proposta do ministro de Economía e Competitividade, e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 22 de marzo de 2013,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Comisión de seguimento de instrumentos híbridos de capital e débeda
subordinada
Artigo 1. Comisión de seguimento de instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada.
1. Créase a Comisión de seguimento de instrumentos híbridos de capital e débeda
subordinada (en diante, a «Comisión») como órgano colexiado adscrito ao Ministerio de
Economía e Competitividade a través da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á
Empresa, encargado de realizar labores de análise dos factores xeradores das
reclamacións xudiciais e extraxudiciais relativas á comercialización de instrumentos
híbridos de capital e débeda subordinada por parte das entidades en que o Fondo de
Reestruturación Ordenada Bancaria teña participación, de propostas relacionadas coa
súa comercialización e de determinación dos criterios para que certas reclamacións
poidan ser sometidas a arbitraxe.
A Comisión exercerá as súas funcións con absoluto respecto ás competencias que
teñen os órganos xudiciais e os organismos que integran o Sistema arbitral de consumo.
A Comisión deberá quedar formalmente constituída no prazo de vinte días desde a
entrada en vigor deste real decreto lei e extinguirase transcorridos dous anos desde a súa
constitución salvo que, por considerarse necesario para o adecuado cumprimento das
funcións para as cales foi creada, se poida prorrogar a súa vixencia por acordo do
Consello de Ministros, polo prazo que este determine.
2. Serán funcións da Comisión:
a) A análise dos factores que motivaron a presentación de reclamacións xudiciais e
extraxudiciais polos titulares de instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada
fronte ás entidades de crédito en que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria ten
participación.
b) A remisión ao Congreso dos Deputados, con carácter trimestral, dun informe
relativo aos aspectos fundamentais das reclamacións a que se refire a alínea anterior,
sen prexuízo das competencias sobre esta materia que correspondan a outros órganos,
organismos ou institucións.
Entenderase por aspectos fundamentais sobre os cales a Comisión pode solicitar e
obter información os relativos á contía da reclamación, a vía xudicial ou extraxudicial
elixida polo reclamante, o lugar xeográfico de comercialización do instrumento, o sentido
da sentenza ou laudo ditado, o fundamento básico da estimación ou desestimación da
reclamación, a entidade emisora, o perfil do cliente e calquera outro de natureza análoga
que se considere relevante para o adecuado cumprimento das funcións que ten
encomendadas. Para tales efectos, á Comisión seralle de aplicación o disposto polo
artigo 140 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.
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c) De ser o caso, a elevación de propostas ás autoridades competentes coa
finalidade de mellorar a protección do adquirente deste tipo de produtos.
Adicionalmente, a Comisión determinará criterios básicos que deberán empregar as
entidades participadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria co obxecto de
ofreceren aos seus clientes o sometemento a arbitraxe das controversias que xurdan en relación
con instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada, co fin de que estes queden
adecuadamente compensados do prexuízo económico soportado, en caso de laudo estimatorio.
Así mesmo, e dentro dos criterios anteriores, a Comisión especificará criterios para designar o
colectivo de clientes cuxas reclamacións, en atención á especial dificultade das súas
circunstancias persoais ou familiares, deberán recibir unha tramitación prioritaria por parte das
entidades participadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria. A Comisión
trasladará estes criterios ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria, que dará as
instrucións necesarias para que as súas entidades participadas os adopten. A Comisión
adoptará os criterios anteriores na súa reunión constitutiva e poderá revisalos trimestralmente.
3. Sen prexuízo do previsto no punto anterior, a Comisión elaborará, ao mes de ser
constituída, un informe sobre:
a) As características básicas da comercialización entre clientes retallistas dos
instrumentos híbridos de capital e débeda subordinada nos últimos anos.
b) Os datos estatísticos máis relevantes da dita comercialización.
c) O marco regulador e supervisor da protección aos clientes retallistas para a
comercialización destes produtos.
d) As reclamacións presentadas e o seu resultado.
Este informe deberá ser elevado ao Congreso dos Deputados.
4. A Comisión estará integrada polos seguintes membros:
a) A presidenta da Comisión Nacional do Mercado de Valores, quen presidirá a
Comisión.
b) O subgobernador do Banco de España, en calidade de vicepresidente.
c) A secretaria xeral de Sanidade e Consumo, do Ministerio de Sanidade, Servizos
Sociais e Igualdade.
d) O secretario xeral do Tesouro e Política Financeira, do Ministerio de Economía e
Competitividade.
e) A presidenta do Consello de Consumidores e Usuarios.
5. A Comisión estará asistida por un secretario, que será designado pola Comisión
Nacional do Mercado de Valores, quen participará nas reunións con voz pero sen voto.
Así mesmo, a Comisión convidará a participar, con voz pero sen voto, os
representantes designados polas autoridades de consumo das comunidades autónomas
e do Instituto Nacional do Consumo que participaron ou vaian participar nos
procedementos de resolución das reclamacións a que se refire parágrafo primeiro do
punto 1 deste artigo.
Tamén asistirá ás reunións da Comisión, con voz pero sen voto, un representante
designado polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria.
A Comisión poderá solicitar a asistencia ás súas reunións e o asesoramento de
técnicos de organismos públicos ou entidades privadas cuxa participación poida facilitar o
mellor desenvolvemento das súas funcións.
6. En casos de ausencia ou de enfermidade e, en xeral, cando concorra algunha
causa xustificada, os membros da Comisión serán substituídos polos seus suplentes, os
cales serán designados polos titulares dos ministerios ou organismos a que pertenzan ou
nos cales estean nomeados os membros titulares.
7. A Comisión determinará as súas normas de funcionamento, que se axustarán ao
disposto no capítulo II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e poderá ser de
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aplicación a disposición adicional primeira da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. A Comisión reunirase polo menos
trimestralmente e cada vez que sexa convocada pola súa presidenta, por propia iniciativa
ou por instancia de tres dos seus membros.
Para a válida constitución da Comisión, para efectos da celebración de sesións,
deliberacións e adopción de decisións, será necesaria a asistencia da presidenta e do
secretario, ou quen os substitúa, e de dous membros. Os seus acordos adoptaranse por
maioría dos seus membros e a presidenta terá voto de calidade, en caso de empate.
8. O funcionamento desta comisión non suporá incremento ningún do gasto público,
xa que se atenderá cos medios persoais e materiais existentes.
Os seus membros non percibirán remuneración nin ningunha axuda de custos polo
exercicio das súas funcións.
9. O Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria deberá subministrar á Comisión,
para o adecuado exercicio das súas funcións, a información sobre os aspectos
fundamentais dos procedementos arbitrais e xudiciais a que estean sometidas as
entidades por el controladas e, en particular, sobre o cumprimento dos criterios básicos a
que fai referencia o último parágrafo do punto 2.
CAPÍTULO II
Artigo 2. Modificación da disposición adicional quinta do Real decreto lei 21/2012, do 13
de xullo, de medidas de liquidez das administracións públicas e no ámbito financeiro.
Modifícase o punto 4 e engádese un novo punto 5 na disposición adicional quinta do
Real decreto lei 21/2012, do 13 de xullo, de medidas de liquidez das administracións
públicas e no ámbito financeiro, coa seguinte redacción:
«4. No ámbito das súas funcións e tendo en conta o beneficio do conxunto do
sistema de entidades adheridas, o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito poderá adoptar medidas tendentes a facilitar a implementación da
asistencia financeira europea para a recapitalización das entidades de crédito
españolas. Entre tales medidas, o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito poderá comprometer o seu patrimonio para a prestación das garantías
que se poidan exixir no ámbito da referida asistencia financeira. Este compromiso e
as garantías poderán ser asumidos polas entidades de crédito no marco dos plans
de recapitalización que aprobe o Banco de España.
Así mesmo, incluirase entre as citadas medidas a posibilidade de subscrición
ou adquisición por parte do Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito de:
a) Accións ou instrumentos de débeda subordinada emitidos pola Sociedade
de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria prevista na
disposición adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación
e resolución de entidades de crédito.
A realización destas adquisicións ou subscricións de instrumentos de débeda
requirirán de informe favorable do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no
cal se valore o efecto que a operación prevista poida ter na cualificación para efectos
de contabilidade nacional da dita sociedade ou ben no déficit e na débeda pública.
b) Accións ordinarias non admitidas a cotización nun mercado regulado
emitidas por calquera das entidades a que se refire a disposición adicional novena
da Lei 9/2012, do 14 de novembro, no marco das accións de xestión de instrumentos
híbridos e débeda subordinada reguladas no seu capítulo VII. O Fondo adquirirá de
modo prioritario as accións daqueles clientes da entidade que se encontren no
colectivo referido no último parágrafo do artigo 1.2 do Real decreto lei 6/2013, do
22 de marzo, de protección aos titulares de determinados produtos de aforro e
investimento e outras medidas de carácter financeiro.
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A adquisición dos instrumentos anteriores realizarase a un prezo que non exceda
o seu valor de mercado e de acordo coa normativa da Unión Europea de axudas de
Estado. Para efectos de determinar o citado valor de mercado, o Fondo de Garantía
de Depósitos solicitará a elaboración dun informe de experto independente. O prazo
para realizar a adquisición deberá ser limitado e fixarao o propio Fondo.
En todo caso, o custo das medidas anteriores será inferior ao total dos
potenciais desembolsos que debería ter realizado o Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito de conformidade coa súa normativa reguladora,
no contexto dos procesos de reestruturación ordenada e reforzamento dos recursos
propios de entidades de crédito a que se refire a disposición adicional novena da
citada lei, de ter satisfeito, no momento da apertura do correspondente proceso, os
importes garantidos.
5. Co fin de reforzar o patrimonio do Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito, a achega anual prevista polo artigo 3 do Real decreto 2606/1996,
do 20 de decembro, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito,
que deberán realizar as entidades adheridas sobre os depósitos en 31 de decembro de
2012, incrementarase, excepcionalmente e por unha soa vez, nun 3 por mil adicional.
Este incremento farase efectivo en dous tramos:
a) Un primeiro tramo equivalente a dúas quintas partes do incremento total,
que deberán satisfacer no prazo de 20 días hábiles desde o 31 de decembro de
2013.
b) Un segundo tramo equivalente ás tres quintas partes restantes, que
deberán satisfacer a partir do 1 de xaneiro de 2014 de acordo co calendario de
pagamento que fixe a Comisión Xestora dentro dun prazo máximo de 7 anos. Sen
prexuízo do citado calendario de pagamento, o importe correspondente a este
segundo tramo rexistrarase como patrimonio do Fondo na data en que se liquide o
primeiro tramo.
En relación co primeiro tramo, a Comisión Xestora do Fondo poderá, mediante
acordo adoptado por maioría de dous terzos dos seus membros, establecer:
i) Un desprazamento cara ao segundo tramo da achega correspondente a
este tramo inicial de ata un máximo do 50%.
ii) A non aplicación deste tramo ás entidades a que se refire a disposición
adicional novena da Lei 9/2012, do 14 de novembro.
iii) Unha dedución de ata un máximo do 50% nas achegas das entidades
adheridas cuxa base de cálculo non exceda os 5.000 millóns de euros.
iv) Unha dedución de ata un máximo do 30% das cantidades investidas polas
entidades, antes do 31 de decembro de 2013, na subscrición ou adquisición de
accións ou instrumentos de débeda subordinada emitidos pola Sociedade de
Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria.
A suma das deducións previstas nas alíneas iii) e iv) anteriores non poderá, en
ningún caso, superar o 90% do importe que, en función do saldo de depósitos
mantido en 31 de decembro de 2012, corresponda satisfacer a cada entidade.»
Disposición adicional primeira. Medidas de aplicación do Regulamento (UE) nº 260/2012
do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo de 2012, polo que se establecen
requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os débitos domiciliados en
euros, e se modifica o Regulamento (CE) nº 924/2009.
Un. Habilítase o ministro de Economía e Competitividade para realizar as autorizacións
e exencións nos supostos e termos previstos nos puntos 1, 3 e 5 do artigo 16 do
Regulamento (UE) nº 260/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo de
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2012, polo que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os
débitos domiciliados en euros, e se modifica o Regulamento (CE) nº 924/2009.
Dous. Desígnase o Banco de España autoridade competente responsable de
garantir o cumprimento do Regulamento (UE) nº 260/2012 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 14 de marzo de 2012, polo que se establecen requisitos técnicos e
empresariais para as transferencias e os débitos domiciliados en euros, e se modifica o
Regulamento (CE) nº 924/2009.
Tres. Modifícase o artigo 51.3 da Lei 16/2009, do 13 de novembro, de servizos de
pagamento, que pasa a ter a seguinte redacción:
«Terán a consideración de normas de ordenación e disciplina dos provedores
de servizos de pagamento a que se refiren as alíneas a), b) e c) do punto 1 do
artigo 4 as disposicións contidas nos títulos I (coa excepción do artigo 5) e II desta
lei, as previstas nos artigos 18 e 19 do título III, o artigo 50, as disposicións do
Regulamento (CE) 924/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de
setembro de 2009, relativo aos pagamentos transfronteirizos na Comunidade e
polo que se derroga o Regulamento (CE) 2560/2001, as disposicións contidas no
Regulamento (UE) nº 260/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de
marzo de 2012, polo que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as
transferencias e os débitos domiciliados en euros, e se modifica o Regulamento
(CE) nº 924/2009, así como calquera outra lei e disposición de carácter xeral que
conteña preceptos especificamente referidos aos provedores de servizos de
pagamento e de obrigada observancia para eles.
O seu incumprimento será sancionado como infracción grave de acordo co
previsto na Lei 26/1988, do 29 de xullo, de disciplina e intervención de entidades de
crédito, sempre que estas non teñan carácter ocasional ou illado».
Disposición adicional segunda. Atención de reclamacións derivadas de compromisos
adquiridos polas entidades de crédito en virtude da disposición adicional única do
Real decreto lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a
protección dos debedores hipotecarios.
Os servizos de atención ao cliente e os defensores do cliente a que se refire a Orde
ECO/734/2004, do 11 de marzo, sobre os departamentos e servizos de atención ao
cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras, atenderán, de conformidade co
previsto na citada orde, as reclamacións relacionadas cos compromisos subscritos polas
entidades de crédito no marco da encomenda ao Goberno prevista na disposición
adicional única do Real decreto lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes
para reforzar a protección dos debedores hipotecarios.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Derrógase calquera outra norma de igual ou inferior rango no que se opoña ao
disposto neste real decreto lei.
Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 44/2002, do 22 de novembro, de
medidas de reforma do sistema financeiro.
A Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro,
queda modificada como segue:
Un. Modifícase o punto cuarto do artigo 60, que queda redactado nos seguintes
termos:
«O ministro de Economía e Competitividade e, coa súa habilitación expresa, o
Banco de España, determinarán as clases de riscos que cómpre declarar entre os
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mencionados no punto anterior, as declaracións periódicas ou complementarias
que se deben remitir de modo que se asegure que os datos están suficientemente
actualizados, as datas a que se deberán referir, o procedemento, a forma e o prazo
de remisión, o alcance dos datos que se deben declarar á CIR respecto das
características e circunstancias das diferentes clases de risco e dos seus titulares.
Para estes efectos poderase diferenciar, mesmo establecendo limiares de
declaración distintos, entre:
a) os datos que cómpre declarar exclusivamente en cumprimento das obrigas
de información que estableza o Banco de España no exercicio das súas funcións
de supervisión e inspección e demais funcións que ten legalmente atribuídas,
incluídos os datos baseados en previsións propias das entidades, e
b) aqueloutros datos que tamén se declaren coa finalidade de llelos facilitar
ás entidades declarantes para o exercicio da súa actividade.»
Dous. Modifícase o parágrafo segundo do punto cuarto do artigo 61, que queda
redactado nos seguintes termos:
«Do mesmo xeito, nos citados informes omitiranse aqueles datos achegados
polas entidades declarantes exclusivamente en cumprimento das obrigas de
información que estableza o Banco de España no exercicio das súas funcións de
supervisión e inspección e demais funcións que ten legalmente atribuídas.»
Tres.

Modifícase o artigo 65, que queda redactado nos seguintes termos:

«Primeiro. Calquera persoa, física ou xurídica, que figure como titular dun risco
declarable á CIR poderá acceder a toda a información que a afecte, salvo aqueles
datos achegados polas entidades declarantes exclusivamente en cumprimento das
obrigas de información que estableza o Banco de España no exercicio das súas
funcións de supervisión e inspección e demais funcións que ten legalmente
atribuídas. As persoas físicas poderán igualmente solicitar o nome e enderezo dos
cesionarios aos cales a CIR lles comunicase os seus datos durante os últimos seis
meses, así como as cesións destes que se vaian realizar. A información sobre os
cesionarios irá acompañada dunha copia dos datos cedidos en cada caso.
Cando todos os datos dun titular fosen achegados á CIR exclusivamente en
cumprimento das obrigas de información que estableza o Banco de España no
exercicio das súas funcións de supervisión e inspección e demais funcións que ten
legalmente atribuídas, o titular poderá acceder unicamente ao nome das entidades
que declarasen os riscos co fin de que poidan exercer o dereito de acceso ante elas.
A solicitude de acceso poderase realizar por calquera medio que asegure a
identificación e, de ser o caso, título do peticionario, e corresponderá ao Banco
de España fixar os procedementos que os aseguren e o sistema de consulta,
sen menoscabo, no que se refire ás persoas físicas, do réxime de tutela do
dereito de acceso e das limitacións ao seu exercicio, previstos no artigo 15 da
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal. Os datos interesados deberánselle facilitar ao peticionario no prazo
máximo de dez días hábiles desde a recepción da solicitude no Banco de
España.
Segundo. Sen prexuízo dos dereitos que asistan as persoas físicas, de
acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, e nas súas normas de desenvolvemento, respecto dos
datos de carácter persoal incluídos nos ficheiros das entidades declarantes, todo
titular de datos declarados á CIR que considere que estes son inexactos ou
incompletos poderá solicitar ao Banco de España, mediante escrito no cal se
indiquen as razóns e o alcance da súa petición, que tramite a rectificación ou
cancelación destes ante as entidades declarantes, salvo aqueles datos achegados
polas entidades declarantes exclusivamente en cumprimento das obrigas de
información que estableza o Banco de España no exercicio das súas funcións de
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supervisión e inspección e demais funcións que ten legalmente atribuídas. O Banco
de España dará traslado inmediato da solicitude recibida á entidade ou entidades
declarantes dos datos supostamente inexactos ou incompletos.
As solicitudes remitidas polo Banco de España deberán ser contestadas e
comunicadas polas entidades declarantes ao afectado e á CIR, no prazo máximo
de quince días hábiles contados desde a súa recepción en calquera das súas
oficinas. A decisión será motivada no suposto de que considere que non procede
acceder ao solicitado.
As persoas físicas poderán formular contra as entidades declarantes a
reclamación ante a Axencia de Protección de Datos a que se refire o artigo 18 da
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, cando as decisións adoptadas conforme o previsto no parágrafo anterior
non accedan á rectificación ou cancelación solicitada polo afectado, ou non fose
contestada a súa solicitude dentro do prazo previsto para o efecto.
Terceiro. As entidades declarantes estarán obrigadas a lles facilitar ás persoas
xurídicas titulares de risco o acceso efectivo aos datos remitidos á CIR dos cales
sexan titulares, no prazo máximo dun mes desde a data en que sexa solicitado;
tamén deberán atender as solicitudes de rectificación ou cancelación de datos
inexactos ou incompletos que aquelas lles formulen; o prazo para contestar as
ditas solicitudes será de vinte días hábiles.
Cuarto. Sen prexuízo das competencias da Axencia de Protección de Datos
previstas na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, cando unha persoa física interpoña unha reclamación ante aquela
para os efectos da tutela dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou
oposición en relación cos seus datos de carácter persoal incluídos nos ficheiros
das entidades declarantes, a Axencia deberá comunicarllo con carácter inmediato
ao Banco de España para os efectos da suspensión da cesión de datos prevista no
parágrafo segundo do punto primeiro do artigo seguinte, no caso de que os datos
obxecto da reclamación estivesen incluídos entre os que son de obrigada remisión
á CIR.»
Disposición derradeira segunda. Modificación do texto refundido da Lei de ordenación
e supervisión dos seguros privados, aprobado polo Real decreto lexislativo 6/2004, do
29 de outubro.
Modifícanse os puntos 1 e 2 do artigo 86 bis do texto refundido da Lei de ordenación e
supervisión dos seguros privados, aprobado polo Real decreto lexislativo 6/2004, do 29
de outubro, nos termos que se indican a continuación:
«1. As entidades aseguradoras poderán celebrar contratos de apoderamento
con persoas xurídicas para a subscrición de riscos en nome e por conta daquelas.
2. As axencias de subscrición en España accederán á súa actividade logo de
obtención da autorización administrativa da Dirección Xeral de Seguros e Fondos
de Pensións.»
Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de
reestruturación e resolución de entidades de crédito.
Un. Engádense unhas novas alíneas h), i) e j) no artigo 36.4 da Lei 9/2012, do 14 de
novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito, coa seguinte
redacción:
«h) Os créditos transmitidos á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes
da Reestruturación Bancaria non serán cualificados como subordinados no marco
dun eventual concurso do debedor, mesmo cando a Sociedade de Xestión de
Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria fose accionista da sociedade
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debedora. No entanto, se xa fose cualificado o crédito como subordinado con
carácter previo á transmisión, conservará tal cualificación.
A Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria
terá, respecto dos créditos por ela adquiridos despois da declaración de concurso,
dereito de adhesión á proposta ou propostas de convenio que presente calquera
lexitimado, así como dereito de voto na xunta de acredores.
i) A Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria
poderá ser beneficiaria das hipotecas de máximo previstas no artigo 153 bis da Lei
hipotecaria que estivesen constituídas sobre os activos que se lle transmitisen ao
abeiro do previsto nesta lei, ou das que se constitúan en diante.
j) Será de aplicación á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da
Reestruturación Bancaria o réxime dos acordos de compensación contractual e
garantías financeiras regulado no capítulo II do Real decreto lei 5/2005, do 11 de
marzo, de reformas urxentes para o impulso á produtividade e para a mellora da
contratación pública.»
Dous. O último parágrafo do artigo 44.2.b) da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de
reestruturación e resolución de entidades de crédito, queda redactado do seguinte modo:
«Así mesmo, o FROB poderá estipular que o pagamento do prezo de recompra
se reinvista na subscrición de accións, cotas participativas ou achegas ao capital
social, segundo corresponda, da propia entidade ou doutra entidade de crédito
participada por ela, ou que o dito pagamento se realice en especie mediante a
entrega de accións ou cotas participativas dispoñibles en autocarteira directa ou
indirecta da entidade ou da súa entidade de crédito participada.»
Disposición derradeira cuarta.

Título competencial.

Este real decreto lei dítase ao abeiro das competencias atribuídas ao Estado no artigo
149.1.11.ª da Constitución en materia de bases da ordenación do crédito, banca e
seguros.
Disposición derradeira quinta. Facultades de desenvolvemento.
Habilítase o Goberno e o titular do Ministerio de Economía e Competitividade, no
ámbito das súas respectivas competencias, para ditaren as disposicións e adoptaren as
medidas necesarias para o desenvolvemento e execución do establecido neste real
decreto lei.
Disposición derradeira sexta.

Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 22 de marzo de 2013.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY
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