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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
19950 Ordre EHA/3319/2009, de 10 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.

Aquesta Ordre té per objecte flexibilitzar les condicions per a l’ampliació del termini 
d’emissió de pagarés, bons i obligacions susceptibles de ser avalats per l’Administració 
General de l’Estat en el marc 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, amb la finalitat de facilitar una distribució temporal de les emissions més 
eficient.

En efecte, l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, va concretar determinats 
aspectes fonamentals del règim d’atorgament d’avals de l’Estat autoritzat per l’esmentat 
Reial decret llei a les operacions de finançament noves que realitzin les entitats de crèdit 
residents a Espanya. Aquesta Ordre es va modificar per l’Ordre EHA/3748/2008, de 23 de 
desembre, amb la finalitat de garantir la plena efectivitat i màxima utilitat dels avals, i es va 
fer una nova redacció entre d’altres aspectes del requisit del termini per emetre. Aquesta 
modificació es va portar a terme tenint en compte l’evolució del mercat i la seva capacitat 
limitada per absorbir grans volums d’emissions.

De conformitat amb la redacció que en fa l’Ordre EHA/3748/2008 a l’article 7.3 de 
l’Ordre EHA/3364/2008, de 21 de novembre, les emissions amb càrrec al pressupost 
general de l’Estat per a 2008 s’haurien de realitzar abans del 15 de desembre de 2009, i 
s’hauria d’establir per resolució de la Direcció General del Tresor i Política Financera el 
termini límit per a les emissions amb càrrec al pressupost general de l’Estat per a 2009.

No obstant això, tal com establia la part expositiva de la norma, tot això s’entenia sense 
perjudici que el mecanisme pogués ser revisat atenent a les condicions de mercat, i en tot 
cas era obligada la revisió del règim amb caràcter semestral, amb la finalitat de comprovar 
la subsistència dels motius que van determinar-ne l’adopció.

En conseqüència, el 25 de juny de 2009 la Comissió Europea va autoritzar la pròrroga 
del règim d’avals espanyol després de la seva revisió semestral a causa que, encara que 
els avals atorgats havien contribuït positivament a reduir l’impacte de la crisi en el 
finançament de les entitats de crèdit, persistia, en certa mesura, la incertesa i inestabilitat 
dels mercats financers internacionals que van determinar les dificultats d’accés al 
finançament per part del sector financer.

Aquestes circumstàncies, que han determinat l’atorgament el 30 de setembre de 2009 
de nous avals amb càrrec a la reserva de 64.000 milions d’euros fixada a l’article 54.dos.d) 
de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2009, aconsellen també l’extensió del període de temps en què es puguin realitzar les 
emissions avalades més enllà del 15 de desembre de 2009. Per aquesta raó, i coincidint 
amb la nova revisió semestral del règim d’avals, s’ha sol·licitat a la Comissió Europea 
l’ampliació del termini per realitzar emissions avalades.

Per aquest motiu, la present Ordre ve a modificar l’article 7.3 de l’Ordre EHA/3364/2008, 
de 21 de novembre, i habilita la directora general del Tresor i Política Financera per 
prolongar mitjançant resolució el termini d’emissió d’instruments avalats, en cas que la 
Comissió Europea autoritzi aquesta o altres pròrrogues. Tot això sense oblidar el caràcter 
temporal d’aquestes mesures que només romandran mentre que la situació de crisi en 
justifiqui l’aplicació.
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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.

En virtut d’això, i 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’apartat 3 de l’article 7, atorgament d’avals, 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, queda redactat en els termes següents:

«3. Les emissions avalades s’han de fer abans del 15 de desembre de 2009, 
llevat que la Comissió Europea autoritzi l’extensió del programa d’avals fins a una 
data posterior, cas en què, mitjançant una resolució de la Direcció General del Tresor 
i Política Financera, s’ha d’establir la corresponent prolongació del termini per 
realitzar emissions garantides.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre ha d’entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de desembre de 2009.–La vicepresidenta segona del Govern i ministra 
d’Economia i Hisenda, Elena Salgado Méndez.
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