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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
20747 Ordre EHA/3748/2008, de 23 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 

EHA/3364/2008, de 21 de novembre, per la qual es desplega l’article 1 del 
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.

L’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, va desplegar l’article 1 del 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, amb la finalitat de concretar 
determinats aspectes fonamentals del règim d’atorgament d’avals a les entitats de crèdit. 
En particular, era necessari precisar les característiques dels avals a atorgar, els requisits 
que haurien de complir les entitats beneficiàries i les operacions a avalar i els diferents 
tràmits a seguir per a l’atorgament d’avals.

Atesa l’evolució de les necessitats del mercat, alguns dels requisits i les condicions 
recollits en l’articulat de l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, podrien constituir un 
obstacle per a la plena efectivitat i màxima utilitat dels avals autoritzats per l’article 1 del 
Reial decret llei 7/2008.

En aquest sentit, en relació amb les característiques dels avals, és necessari modificar 
l’apartat c) de l’article 1 que estableix que quan es tracti d’emissions realitzades en divises, 
l’aval no ha de cobrir el risc de tipus de canvi que és a càrrec de l’emissor. Amb la finalitat 
de no menyscabar l’èxit de les possibles emissions en divises amb aval de l’Estat, és 
necessari per raons de mercat que l’aval garanteixi les emissions en la divisa corresponent 
tant respecte al total del principal del crèdit com respecte als interessos ordinaris, assumint 
el risc de tipus de canvi. En l’ordre d’atorgament de l’aval, s’han d’arbitrar els mecanismes 
que serveixin per minimitzar el risc assumit per l’Estat en relació amb el tipus de canvi.

Així mateix, i a la vista del contingut de la Comunicació de la Comissió Europea de 13 
d’octubre de 2008, sobre l’aplicació de les normes sobre ajudes estatals a les mesures 
adoptades en relació amb les institucions financeres en el context de l’actual crisi financera 
mundial, es considera oportú modificar l’article 2.2.c) i 5.3.d) i eliminar la referència a «a 
Espanya» quan es parla d’emissions realitzades.

D’altra banda, en relació amb l’atorgament d’avals, l’article 7.3 de l’esmentada Ordre 
estableix que les emissions avalades amb càrrec al pressupost general de l’Estat per a 
2008 s’han de fer abans de l’1 de juliol de 2009.

Tenint en compte l’evolució del mercat i la seva capacitat limitada per absorbir grans 
volums d’emissions, es considera que el termini assenyalat en aquest article és poc 
operatiu. En aquest sentit, amb la finalitat de facilitar la col·locació de les emissions 
derivades de l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, es considera convenient la 
modificació de l’article esmentat i ampliar fins al 15 de desembre de 2009 el termini 
establert.

Tot això s’entén sense perjudici del que estableix l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de 
novembre, en la part expositiva, quan assenyala que «A més, el mecanisme pot ser revisat si 
les condicions del mercat ho requereixen o si es determina de manera coordinada en el si dels 
mecanismes de coordinació financera que s’estableixin a la Unió Europea. En qualsevol cas, 
s’ha de valorar, dins el termini de sis mesos des de l’atorgament dels avals, si subsisteixen els 
motius que determinen l’adopció d’aquest sistema d’avals de l’Estat i si, en conseqüència, és 
necessari mantenir-lo o modificar-lo». Atesa la temporalitat que caracteritza aquest tipus de 
mesures i que el recurs a les ajudes pot tenir lloc no de forma il·limitada, sinó només mentre la 
situació de crisi en justifiqui l’aplicació, l’aval atorgat s’entén plenament efectiu, irrevocable i 
incondicional quan les emissions hagin estat realitzades i es compleixin la resta de requisits 
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establerts a l’article 7.2 de l’esmentada Ordre, a la vista, si s’escau, de la revisió que sigui 
procedent efectuar del sistema d’avals.

Consegüentment, per les reformes efectuades, es concedeix un nou termini de 
presentació de sol·licituds d’aval per a les entitats que, a la vista de les modificacions 
introduïdes per aquesta Ordre, estiguin interessades a obtenir l’aval de l’Estat. No obstant 
això, no és necessari que les entitats que ja l’hagin instat reiterin la sol·licitud, pel fet que 
aquestes són eficaces.

Aquesta Ordre inclou a més una disposició final primera que modifica els articles 6 i 8.1 de 
l’Ordre EHA/3118/2008, de 31 d’octubre, per la qual es desplega el Reial decret llei 6/2008, de 
10 d’octubre, pel qual es crea el Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers. L’objectiu d’aquesta 
modificació és donar cabuda en el mecanisme de liquidació als serveis de registre, compensació 
i liquidació d’àmbit autonòmic, creats a l’empara de l’article 44 bis.2 de la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del mercat de valors, per a les operacions que tinguin per objecte valors admesos a 
negociació en una única borsa de valors. Paral·lelament, el Fons per a l’Adquisició d’Actius pot 
mantenir comptes de valors en els esmentats serveis.

Aquesta Ordre es dicta en virtut de les habilitacions que preveuen l’article 1.4 i la 
disposició final primera del 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; així com a la disposició final primera del Reial decret llei 6/2008, de 10 d’octubre, 
pel qual es crea el Fons per a l’adquisició d’actius financers.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, per la qual es 
desplega l’article 1 del 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.

L’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, per la qual es desplega l’article 1 del 
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, queda modificada de 
la manera següent:

U. L’article 1.c) Característiques de l’aval, queda redactat en els termes següents:

«c) L’aval garanteix, exclusivament, el principal del crèdit així com els interessos 
ordinaris. Quan es tracti d’emissions en divises, s’han d’establir en l’Ordre 
d’atorgament de l’aval mecanismes de garantia que permetin minimitzar el risc de 
tipus de canvi assumit per l’Estat.»

Dos. L’article 2.2.c) Entitats que poden sol·licitar l’aval, queda redactat en els termes 
següents:

«c) Haver emès durant els cinc anys immediatament anteriors a la data 
d’entrada en vigor del 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, valors anàlegs als que poden ser objecte d’aquesta garantia.»

Tres. L’article 5.3.d) Sol·licitud d’avals, queda redactat en els termes següents:

«d) El detall del que s’hagi emès durant els cinc anys immediatament anteriors 
a la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 7/2008 per cadascun dels tipus de 
valors que poden ser objecte d’aquesta garantia. Per a cada tipus de valor, s’ha de 
comunicar el detall de les emissions realitzades, s’ha de facilitar una llista en què 
figurin totes les emissions, i s’ha d’especificar per a cadascuna: el codi ISIN, l’import 
emès, el termini i el tipus d’interès resultant de cada emissió.»

Quatre. L’article 7.3 Atorgament d’avals, queda redactat en els termes següents:

«3. Les emissions avalades amb càrrec al pressupost general de l’Estat per a 
2008 s’han de realitzar abans del 15 de desembre de 2009. El termini límit per fer 
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les emissions avalades amb càrrec al pressupost general de l’Estat per a 2009 s’ha 
d’establir per resolució de la Direcció General del Tresor i Política Financera.»

Disposició transitòria única. Obertura d’un nou termini de sol·licitud d’avals.

1. Les entitats que, a la vista de les modificacions introduïdes per aquesta Ordre, 
estiguin interessades a obtenir l’aval de l’Estat, han de presentar la sol·licitud fins al dia 29 
de desembre de 2008 a les 14.00 hores, davant la Direcció General del Tresor i Política 
Financera, que és l’encarregada de la tramitació, segons el model establert a la Resolució 
de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la 
qual es publica el model de sol·licitud d’aval de l’Estat establert a l’article 5 de l’Ordre 
EHA/3364/2008, de 21 de novembre.

2. Les noves condicions i termes establerts en aquesta Ordre són aplicables a les 
entitats que hagin sol·licitat l’aval de l’Estat en el termini inicialment establert, sense 
necessitat de presentar una nova sol·licitud.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa l’aquesta Ordre ministerial.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre EHA/3118/2008, de 31 d’octubre, per la 
qual es desplega el Reial decret llei 6/2008, de 10 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
per a l’Adquisició d’Actius Financers.

U. Es fa una nova redacció de l’article 6 de l’Ordre EHA/3118/2008, de 31 d’octubre, 
per la qual es desplega el Reial decret llei 6/2008, de 10 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
per a l’Adquisició d’Actius Financers, que passa a tenir el tenor literal següent:

«Article 6. Liquidació de les operacions.

La liquidació de les operacions del Fons s’ha de fer a través de comptes en 
efectiu en Target 2-Banc d’Espanya i comptes de valors a la «Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., 
Unipersonal» (d’ara endavant, Iberclear) o, d’acord amb l ‘article 44 bis. 2 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en els serveis propis de registre, 
compensació i liquidació de les societats rectores de les borses de valors quan les 
operacions tinguin per objecte valors admesos a negociació en una única borsa de 
valors.»

Dos. Es fa una nova redacció de l’article 8.1 de l’Ordre EHA/3118/2008, de 31 d’octubre, 
per la qual es desplega el Reial decret llei 6/2008, de 10 d’octubre, pel qual es crea el Fons per 
a l’Adquisició d’Actius Financers, que passa a tenir el tenor literal següent:

«1. El Fons pot mantenir comptes d’efectiu al Banc d’Espanya i de valors a 
Iberclear i en els serveis propis de registre, compensació i liquidació de les societats 
rectores de les borses de valors, d’acord amb l’article 44 bis. 2 de la Llei 24/1988, de 
28 de juliol, del mercat de valors, quan les operacions tinguin per objecte valors 
admesos a negociació en una única borsa de valors. Correspon al Banc d’Espanya 
la seva administració i manteniment.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2008.–El vicepresident segon del Govern i ministre 
d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes Mira.
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