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I.  DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16485 Reial decret llei 7/2008, de 13 d’octubre, de mesures urgents en matèria 

economicofinancera en relació amb el Pla d’acció concertada dels països de la 
zona euro.
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Per fer front als efectes de la crisi financera internacional, els governs europeus, i en 
particular el Govern espanyol, han adoptat un conjunt de mesures excepcionals. En 
concret, el Consell de Ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea del dia 7 
d’octubre va assumir el compromís d’adoptar totes les mesures que fossin necessàries 
per preservar l’estabilitat del sistema financer, i va acordar les línies generals d’actuació 
coordinada entre els estats membres. Les esmentades mesures s’han d’ajustar als 
principis d’intervenció oportuna i limitada en el temps, protecció dels interessos dels 
contribuents i respecte a les regles del mercat interior europeu. L’objectiu últim d’aquestes 
orientacions és permetre que els fluxos de crèdit puguin arribar amb normalitat a famílies 
i empreses, de forma que les decisions de consum, estalvi i inversió puguin tenir lloc en 
un entorn adequat.

En aquest context, el Govern ha adoptat mesures encaminades a impulsar el 
finançament a empreses i ciutadans per part de les entitats de crèdit, i a les mesures 
prèviament adoptades, ha unit l’aprovació el passat 10 d’octubre d’un reial decret llei pel 
qual s’aprova la creació del Fons d’adquisició d’actius financers i d’un reial decret que 
reforça la protecció dels dipositants i inversors en les nostres entitats de crèdit i empreses 
de serveis d’inversió.

La situació dels mercats en els últims dies i el risc que implica per a l’estabilitat del 
sistema financer internacional fan necessària una resposta addicional, decidida i coordinada 
per part dels governs europeus.

Així, els caps d’Estat i de Govern de l’àrea euro, en la seva reunió del passat 12 
d’octubre, han insistit en la rellevància d’abordar els persistents problemes de finançament 
bancari que s’estan observant i els seus efectes sobre l’economia real. En aquest sentit, 
en línia amb les conclusions de l’Ecofin del 7 d’octubre, han decidit comprometre’s a 
actuar de forma coordinada amb el Banc Central Europeu amb els objectius següents: 
assegurar condicions de liquiditat apropiades per al funcionament de les institucions 
financeres; facilitar accés a finançament per part de les institucions financeres; establir 
mecanismes que permetin, si s’escau, proveir recursos de capital addicional a les entitats 
financeres que assegurin el funcionament de l’economia; assegurar que la normativa 
comptable és suficientment flexible per prendre en consideració les excepcionals 
circumstàncies actuals dels mercats; i reforçar i millorar els mecanismes de coordinació 
entre els països europeus.

Per atendre aquests objectius s’ha acordat que els governs facilitin per un període de 
temps limitat fins al 31 de desembre de 2009, directament o indirectament i en condicions 
de mercat, avals, assegurances o instruments similars que permetin garantir les noves 
emissions de deute bancari a mitjà termini. A més, els governs s’han compromès a garantir 
la liquiditat de les institucions financeres, a reforçar la seva estructura de capital allà on 
sigui necessari i a facilitar el finançament del sistema financer a mitjà termini.

Aquest Reial decret llei aprova el mecanisme que posa en marxa el que disposa l’acord 
europeu precitat, tenint en compte les circumstàncies del sistema financer espanyol i les 
mesures ja aprovades en aquesta direcció el passat 10 d’octubre.

En primer lloc, per restablir la confiança i el bon funcionament del mercat de finançament 
de les entitats de crèdit, el present Reial decret llei autoritza l’atorgament d’avals de l’Estat 
a les operacions de finançament noves que realitzin les entitats de crèdit residents a 
Espanya. Per a això, s’estableix que durant l’any 2008 es poden concedir avals fins a un 
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import màxim de 100.000 milions d’euros, i es considera incrementat en l’esmentada 
quantia el límit que estableix l’article 54 de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008; i en el procés de tramitació en les Corts 
Generals de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, és necessari 
establir un increment del límit d’avals que permeti aplicar les mesures que preveu aquest 
Reial decret llei. A més, en segon lloc, s’autoritza amb caràcter excepcional l’adquisició de 
títols aptes per al reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit.

La urgència de l’aprovació d’aquesta norma deriva de la situació dels mercats en els 
últims dies i el risc que implica per a l’estabilitat del sistema financer internacional, que han 
fet necessària una resposta addicional, decidida i coordinada per part dels governs 
europeus, que s’ha de traslladar immediatament a l’ordenament jurídic espanyol.

En virtut de la urgència de l’adopció de les mesures, per permetre la seva immediata 
efectivitat, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució espanyola, a 
proposta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, per suplència 
del vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió extraordinària del dia 13 d’octubre de 2008,

D I S P O S O :

Article 1. Autorització per a l’atorgament d’avals a operacions de finançament.

1. El present Reial decret llei té per objecte autoritzar l’atorgament d’avals de l’Estat 
a les operacions de finançament noves que realitzin les entitats de crèdit residents a 
Espanya a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

En el cas de filials d’entitats estrangeres s’exigeix que duguin a terme una activitat 
significativa a Espanya.

2. Als efectes del present Reial decret llei, s’entén per operacions de finançament les 
emissions de pagarés, bons i obligacions admeses a negociació en mercats secundaris 
oficials espanyols.

L’aval es pot estendre, si s’escau, a altres instruments bancaris, com ara els dipòsits 
interbancaris, en el marc d’un esquema concertat i coordinat entre els governs de la zona 
euro.

3. El termini màxim de venciment de les operacions a què es refereix l’apartat anterior 
és de cinc anys.

4. Per accedir a l’atorgament dels avals, les entitats de crèdit han de complir els 
requisits que estableixi el ministre d’Economia i Hisenda, entre els quals es poden incloure 
condicions especials de solvència que proposi el Banc d’Espanya.

5. El termini d’atorgament d’avals finalitza el 31 de desembre de 2009.
6. Durant l’any 2008, es poden concedir avals fins a un import màxim de 100.000 

milions d’euros, i es considera incrementat en l’esmentada quantia el límit que estableix 
l’article 54 de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2008.

7. Els avals els ha d’atorgar el ministre d’Economia i Hisenda d’acord amb els requisits 
que estableix la Llei general pressupostària i ha de meritar una comissió que reflecteixi el 
risc que assumeixi l’Estat en cada operació.

Article 2. Autorització per a l’adquisició de títols per al reforçament dels recursos propis.

1. Amb caràcter excepcional, i fins al 31 de desembre de 2009, s’autoritza el ministre 
d’Economia i Hisenda, per a l’adquisició de títols emesos per les entitats de crèdit residents 
a Espanya, que necessitin reforçar els seus recursos propis i així ho sol·licitin, incloent-hi 
participacions preferents i quotes participatives.

2. Els títols que adquireixi l’Estat en el context del present Reial decret llei no estan 
sotmesos a les limitacions que la Llei estableix per a la computabilitat dels recursos 
propis.
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3. Els acords d’adquisició s’han d’adoptar amb l’informe previ del Banc d’Espanya.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per dictar les normes que siguin necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament del que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO


