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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
13302 Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre, pel qual es desplega la Llei 

8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 
internacionalització de l’economia espanyola.

La Llei 8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 
internacionalització de l’economia espanyola, estableix un nou esquema mitjançant el 
qual l’Estat, a través d’un agent gestor, ha de donar cobertura a determinats riscos de la 
internacionalització i fixa el marc regulador en què l’agent gestor ha d’actuar per compte 
de l’Estat. La disposició final quarta d’aquesta Llei estableix que el Govern, a proposta del 
ministre d’Economia i Competitivitat, ha de dictar les normes reglamentàries necessàries 
per al seu desplegament i execució. En aquest sentit, aquest Reial decret té per objecte el 
desplegament de les previsions de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, respecte a les operacions, 
els contractants, els riscos susceptibles de ser coberts per compte de l’Estat i les 
modalitats d’assegurança o de garantia que es poden utilitzar per a la cobertura.

Tal com preveu la disposició addicional segona de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, durant 
un termini de vuit anys la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, 
Sociedad Anónima, d’ara endavant CESCE, ha d’actuar com a agent gestor i continuar 
prestant els seus serveis de gestió de les modalitats de cobertura per compte de l’Estat 
dels riscos de la internacionalització de l’empresa espanyola. Una vegada transcorregut 
aquest termini, la selecció de l’agent gestor s’ha de fer garantint la idoneïtat dels 
candidats, entre els quals s’ha de seleccionar el que asseguri la gestió eficaç del compte 
de l’Estat, amb les restriccions que exigeix el control públic del sistema de suport oficial a 
la internacionalització.

El conjunt de drets i obligacions de l’agent gestor s’ha de recollir al conveni de gestió 
subscrit entre el ministre d’Economia i Competitivitat i CESCE, com a agent gestor, en 
principi i posteriorment amb qui resulti designat com a tal. Mitjançant aquest conveni de 
gestió, l’agent gestor ha d’assumir la gestió en exclusiva d’aquest servei d’interès 
econòmic general que amb subjecció a la normativa de la Unió Europea i espanyola s’ha 
d’atenir de manera prioritària a la necessitat de preservar els interessos de la política 
comercial espanyola en el compliment de la missió d’interès econòmic general que se li 
encarrega.

Aquest Reial decret detalla el contingut del conveni de gestió, així com els termes i les 
condicions de l’habilitació perquè l’agent gestor actuï per compte de l’Estat. Així mateix, 
desplega el procediment transparent, objectiu i previsible pel qual la Secretaria d’Estat de 
Comerç aprecia les circumstàncies rellevants relatives al conflicte d’interès tant per ser 
designat com a agent gestor com durant la vigència del conveni de gestió. D’altra banda, 
també per assegurar que es preserven els interessos de la política comercial espanyola i 
en línia amb la política espanyola de gestió del deute extern, es determina la manera com 
s’ha d’instrumentar la separació estricta entre operacions per compte propi i per compte 
de l’Estat, les instruccions i directrius que ha de rebre l’agent gestor per subscriure 
convenis sobre moratòries i remissions parcials o totals de deute i el seu sistema de 
retribució.

Per garantir que l’agent gestor exerceix les seves atribucions de conformitat amb les 
instruccions dels òrgans responsables de la política comercial, la Llei 8/2014, de 22 
d’abril, crea la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat, d’ara endavant la Comissió de 
Riscos, com a òrgan col·legiat interministerial adscrit al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat de Comerç. La Comissió de Riscos és 
l’òrgan de decisió, control, seguiment i participació de l’Administració General de l’Estat 
en la gestió que faci l’agent gestor en la seva activitat per compte de l’Estat. Tal com 
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s’estableix en l’exposició de motius de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, la Comissió de Riscos 
ha de vetllar perquè aquesta gestió es faci amb diligència i en condicions idònies, 
assignant a aquesta gestió els recursos necessaris, complint amb les prioritats de la 
nostra política comercial i permetent als nostres exportadors competir en igualtat de 
condicions.

La Llei 8/2014, de 22 d’abril, regula la composició de la Comissió de Riscos, 
determinats aspectes relatius al seu funcionament i delimita les seves funcions, i deixa 
per al desplegament reglamentari posterior el desenvolupament d’aquests i del seu règim 
jurídic, que ha d’incloure, entre d’altres aspectes, les regles respecte a quòrum, sistema 
de votació i d’adopció d’acords, el règim de delegació i suplència, així com les normes de 
funcionament intern que el despleguin.

D’altra banda, la Llei delimita el marc economicofinancer en què l’agent gestor ha de 
fer les tasques encomanades, i estableix de manera clara que l’Estat ha d’assumir la 
responsabilitat última com a garant o assegurador de les cobertures concertades pel seu 
compte. Per a això, els pressupostos generals de l’Estat han de fixar anualment el límit de 
les cobertures esmentades.

A més, la Llei preveu la creació d’un Fons de reserva dels riscos de la 
internacionalització de titularitat estatal amb la finalitat de facilitar la gestió dels recursos a 
disposició de l’agent gestor i de millorar la seva qualitat creditícia sense que això impliqui 
cap cost addicional per a l’Estat ni cap limitació dels seus drets. D’aquesta manera, 
aquest Reial decret desplega el marc pressupostari, economicofinancer, comptable i de 
control delimitat a la Llei 8/2014, de 22 d’abril.

L’administració de la cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 
internacionalització de l’economia espanyola requereix un procés de gestió que comprèn 
des de l’anàlisi de les operacions d’exportació o de finançament que es pretenguin 
assegurar, i el seu seguiment per procurar el bon fi o, si s’escau, el salvament d’aquestes, 
fins a la tramitació i liquidació de sinistres així com les accions de recuperació dels crèdits 
impagats, ja sigui davant els deutors individuals o bé davant els països corresponents i 
d’acord amb la política espanyola de gestió del deute extern. De conformitat amb la 
normativa vigent i els termes dels contractes d’assegurança o consolidació, l’agent gestor 
de la cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització està obligat a 
fer aquesta gestió, aportant els recursos i els mitjans necessaris, vetllant tant pels 
interessos de l’Estat, en la part assegurada, com pels dels assegurats, en la part no 
assegurada.

En aquest sentit i de conformitat amb la Llei 8/2014, de 22 d’abril, correspon al ministre 
d’Economia i Competitivitat l’autorització de les noves modalitats de cobertura 
asseguradores, reasseguradores així com les condicions i els termes generals aplicables 
a les corresponents contractacions d’assegurances.

De la mateixa manera, aquest Reial decret, de conformitat amb l’article 5.5 de la 
Llei 8/2014, de 22 d’abril, tal com ja era aplicable a l’empara de l’article 3 de la Llei 50/1980, 
de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, i amb l’article 25.6 del text refós de la Llei 
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades aprovat pel Reial decret 
legislatiu 6/2004, de 20 d’octubre, estableix que les clàusules especials i particulars dels 
contractes d’assegurances es defineixen per a cada operació per l’agent gestor de 
conformitat amb el principi de llibertat de pactes i sota el marc de la millor defensa de 
l’interès de l’Estat sense que, com fins ara, es trobin sotmeses a règim d’autorització 
prèvia.

L’article 29.1 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, 
aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, estableix que les provisions 
tècniques han de reflectir en el balanç de les entitats asseguradores l’import de les 
obligacions assumides que es deriven dels contractes d’assegurances i reassegurances i 
que aquestes provisions s’han de constituir i mantenir per un import suficient per garantir, 
atenent a criteris prudents i raonables, totes les obligacions derivades dels referits 
contractes. En virtut d’aquesta disposició, l’agent gestor està obligat a constituir una 
provisió tècnica que garanteixi les obligacions de gestió derivades tant dels contractes 
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d’assegurança com de la normativa que li és aplicable. Aquesta provisió ha de cobrir la 
gestió més enllà de la durada dels riscos en curs o del període de tramitació i liquidació 
de sinistres, atès que en els riscos d’internacionalització la gestió de recuperació dels 
crèdits impagats i dels corresponents convenis sobre moratòries i remissions de deute 
adquireix una importància rellevant tant per als interessos de l’Estat com per als dels 
assegurats.

Atès que l’article 29.2 del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, en enumerar quines són les provisions tècniques, no preveu cap provisió 
adequada per cobrir les obligacions referides en el paràgraf anterior, resulta necessari 
incorporar a aquest Reglament la provisió tècnica de gestió de riscos derivats de la 
internacionalització assegurats per compte de l’Estat. Amb aquesta finalitat, s’inclou en 
aquest Reial decret una disposició final que modifica aquest reglament, afegint a 
l’article 29.2, l’enumeració d’aquesta provisió i, d’altra banda, incloent a l’article 48 bis la 
descripció del seu mètode de càlcul.

Aquest Reial decret ha estat objecte del tràmit d’audiència preceptiu, i així mateix ha 
estat objecte d’informe per la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa la disposició final quarta de la 
Llei 8/2014, de 22 d’abril.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 5 de desembre 
de 2014,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per finalitat establir les disposicions de desplegament i 
aplicació de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, de cobertura per compte de l’Estat dels riscos de 
la internacionalització de l’economia espanyola.

CAPÍTOL II

Operacions

Article 2. Delimitació de les operacions d’internacionalització de l’empresa i de 
l’economia espanyola objecte de cobertura.

1. L’agent gestor ha de cobrir els riscos de les operacions d’internacionalització de 
l’economia espanyola per compte de l’Estat. A aquests efectes, s’entén que són 
operacions d’internacionalització les operacions d’inversió directa a l’exterior i les 
d’exportació de béns i/o serveis, incloses les que portin associades projectes 
d’investigació, desenvolupament i innovació, així com el finançament i garantia o 
consolidació d’aquestes operacions, que es defineixin en cada moment pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat de Comerç.

2. Dins de les operacions d’internacionalització, l’Estat ha de dirigir la seva activitat 
prioritàriament a les operacions d’interès estratègic per a la internacionalització. El 
caràcter estratègic el determina la Secretaria d’Estat de Comerç d’acord amb l’article 3.6 
de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, i en cas que no concorrin aquests requisits, és la Comissió 
de Riscos per Compte de l’Estat la que ha de justificar que existeixen circumstàncies 
especials, seguint les directrius del Ministeri d’Economia i Competitivitat, fonamentant-les 
en el fet que l’operació d’internacionalització impliqui, entre d’altres, l’impuls de la marca, 
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la transferència de tecnologia, la contribució del projecte a la millora de la productivitat de 
les inversions a l’exterior, l’adquisició de crèdits de carboni, la fabricació d’equips 
subministrats per filials espanyoles en tercers països i la vinculació de l’operació amb 
contractes de concessió per a prestació de serveis que comportin la inversió d’empreses 
espanyoles a l’exterior i les de les empreses nacionals que proveeixin a les anteriors béns 
i serveis, o que siguin contractes necessaris i complementaris per dur a terme les 
operacions d’internacionalització.

3. En les operacions d’exportació objecte de cobertura, la Comissió de Riscos per 
Compte de l’Estat (d’ara endavant, la Comissió de Riscos) pot determinar, seguint les 
directrius de la Secretaria d’Estat de Comerç, el percentatge de béns i serveis nacionals 
mínim a incorporar en aquestes perquè siguin objecte de cobertura.

Article 3. Assegurats i beneficiaris de les garanties.

1. L’Estat, a través del seu agent gestor, pot subscriure contractes de cobertura per 
compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització amb les empreses o les entitats 
financeres –sigui quin en sigui el lloc d’establiment o registre– que intervinguin en el 
finançament, l’execució i la consolidació d’operacions d’internacionalització de l’empresa i 
de l’economia espanyola.

2. Quan el caràcter excepcional d’una operació ho requereixi, la Secretaria d’Estat 
de Comerç, a proposta de la Comissió de Riscos, pot autoritzar la subscripció de 
contractes de cobertura amb entitats diferents de les previstes en l’apartat precedent.

3. La contractació s’ha de fer en tot cas amb l’agent gestor, que ha d’assumir la 
cobertura per compte de l’Estat. L’Estat ha de respondre de les obligacions assumides 
per l’agent gestor per compte seu.

4. Les relacions entre l’agent gestor i l’Estat no afecten els drets i obligacions dels 
contractants de les cobertures davant l’agent gestor que es derivin dels contractes. En la 
seva formalització del contracte de cobertura, l’agent gestor ha de fer constar que actua 
per compte de l’Estat.

CAPÍTOL III

Riscos

Article 4. Delimitació dels riscos susceptibles de cobertura.

1. Són riscos de la internacionalització els susceptibles de generar pèrdues en les 
operacions d’internacionalització de les empreses i de l’economia espanyola.

Els riscos coberts per compte de l’Estat poden ser, de conformitat amb el que disposa 
l’article 3 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per compte de l’Estat dels riscos 
de la internacionalització de l’economia espanyola, de caràcter comercial, polític, 
extraordinari, o de qualsevol altra naturalesa, sempre que estiguin previstos en les 
garanties autoritzades, o en les modalitats de pòlissa d’assegurança autoritzades o que 
pugui autoritzar el ministre d’Economia i Competitivitat com a cobertura de riscos per 
compte de l’Estat.

2. L’agent gestor no cobreix per compte de l’Estat els riscos que es defineixin com a 
negociables de conformitat amb la normativa comunitària, i en especial d’acord amb les 
Comunicacions de la Comissió per a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea.

3. Amb l’excepció de les operacions que es cobreixin mitjançant garantia i les altres 
que determini la Comissió de Riscos, la cobertura no comprèn el risc legal de l’operació.

A aquests efectes, s’entén per risc legal l’adequació a dret, de conformitat amb la 
legislació i jurisdicció a què s’hagin sotmès les parts, del contracte que instrumenta 
l’operació d’internacionalització o del seu finançament, incloent els mitjans de pagament i 
les garanties que s’hi preveuen, de tal manera que sigui plenament vàlid i exigible el crèdit 
o els drets econòmics derivats de l’operació d’internacionalització.
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Article 5. Riscos comercials.

1. Constitueixen riscos comercials susceptibles de cobertura, entre d’altres, els 
derivats de les situacions següents:

a) La declaració judicial d’insolvència, o el seu equivalent en la legislació del seu 
país, del deutor privat i, si s’escau, del seu garant, o la subscripció amb els seus creditors 
d’un conveni judicial o transacció que impliqui reducció o quitació del crèdit, sempre que 
hagi estat acceptada per l’agent gestor.

b) La impossibilitat d’executar la sentència obtinguda per l’assegurat en un 
procediment de reclamació del seu crèdit per falta de béns o drets executables del deutor 
privat, o del seu garant.

c) La impossibilitat de cobrar per qualsevol causa prevista en la cobertura el crèdit 
garantit, sempre que l’incompliment del deutor i, si s’escau, del garant no sigui per causes 
imputables al titular del crèdit cobert.

d) L’incompliment de les obligacions contretes pel deutor privat o els seus garants, 
sempre que hagi transcorregut el període de carència consignat en el contracte de 
cobertura des de la notificació de l’impagament de cada venciment contractual i resulti 
acreditat el compliment per part de l’exportador i/o assegurat de les seves pròpies 
obligacions tant en el contracte d’exportació o de finançament com en el contracte de 
cobertura.

2. Independentment del que disposa l’apartat anterior, també poden ser objecte de 
cobertura per compte de l’Estat, com a risc comercial, els següents:

a) Les pèrdues derivades de l’execució o la retenció de fiances vinculades a 
operacions d’internacionalització.

b) La resolució contrària a dret dels contractes.
c) En general, els riscos d’incompliment per una entitat privada estrangera dels 

compromisos subscrits amb un exportador o inversor, i aquells altres riscos vinculats a 
operacions que impliquin promoció o foment de les vendes a l’exterior previstos en les 
modalitats autoritzades de cobertura mitjançant pòlissa d’assegurança o de contracte de 
garantia autoritzats.

Article 6. Riscos polítics.

Es consideren riscos polítics que poden generar pèrdues en les operacions 
d’internacionalització i susceptibles de cobertura per compte de l’Estat, entre d’altres, els 
següents:

a) Les actuacions i decisions expresses o tàcites, adoptades per institucions 
públiques estrangeres, o derivades de condicions econòmiques crítiques que donin lloc a 
una pèrdua econòmica als assegurats o beneficiaris de les garanties per alguna de les 
situacions que a continuació s’indiquen:

1r L’omissió o retard prolongat de transferència de les sumes degudes.
S’inclouen les situacions en què el deutor estranger hagi efectuat el pagament 

dipositant, amb caràcter alliberador i en moneda local, les sumes degudes en un banc o 
en un compte oficial dins del seu país i que, en ser convertits aquests pagaments en la 
moneda pactada, no cobreixin l’import del deute en la data de la transferència dels fons.

2n Qualsevol altra mesura o decisió d’intervenció de les autoritats públiques que 
impedeixi el bon fi de l’operació d’internacionalització o del seu finançament.

b) L’existència d’una guerra civil o internacional, revolució, revolta, terrorisme, 
alteracions substancials de l’ordre públic o qualsevol esdeveniment de naturalesa 
anàloga, esdevingut a l’estranger.
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c) Esdeveniments polítics o econòmics o mesures legislatives o administratives fora 
d’Espanya que produeixin alteracions de la balança de pagaments o de la paritat 
monetària de significativa quantia que generin una situació generalitzada d’insolvència.

Entre aquestes, s’entén compresa la moratòria de pagaments exteriors al país del 
deutor o, si s’escau, del garant, o d’un tercer país a través del qual s’hagi d’efectuar 
necessàriament el traspàs dels fons. S’entén per moratòria de pagaments el notori 
incompliment, de fet o de dret, de les obligacions internacionals de pagament d’un país, 
respecte a un o diversos països creditors.

d) Les circumstàncies o esdeveniments polítics esdevinguts fora d’Espanya que 
donin lloc a la requisa, nacionalització, confiscació, decomís, expropiació, destrucció o 
avaria dels béns objecte de l’operació d’internacionalització, així com qualsevol altre fet 
que n’impedeixi la recepció pel client estranger, sempre que el dany no s’hagi reparat en 
el termini determinat en el contracte de cobertura o quan la reparació no es prevegi per 
disposició legal del país importador.

e) Mesures del Govern espanyol, així com les mesures de la Unió Europea o altres 
organismes internacionals dels quals Espanya sigui part i estigui obligada al seu 
compliment, que impossibilitin l’exportació, la recepció del pagament o la recuperació de 
la mercaderia.

f) L’incompliment contractual imputable a entitat pública estrangera que origini una 
pèrdua o dany econòmic en la fase prèvia a l’expedició dels béns o a la prestació dels 
serveis; i igualment els incompliments d’aquestes entitats públiques respecte a acords, 
contractes, concessions o compromisos subscrits amb els finançadors, inversors, o les 
entitats cobertes en l’operació d’internacionalització, que donin lloc a una pèrdua o dany, 
o a la impossibilitat de desenvolupar el contracte d’internacionalització.

Article 7. Riscos extraordinaris.

1. Són riscos extraordinaris que poden generar pèrdues en les operacions 
d’internacionalització i ser susceptibles de cobertura per compte de l’Estat les 
circumstàncies o successos de caràcter catastròfic esdevinguts a l’estranger que 
impedeixin a l’exportador, al deutor o, si s’escau, al garant estranger de complir amb les 
seves obligacions.

2. Es consideren riscos extraordinaris, entre d’altres, els ciclons, inundacions, 
terratrèmols, erupcions volcàniques o sismes submarins, així com els accidents nuclears i 
els ocasionats per substàncies químiques, bioquímiques o similars.

CAPÍTOL IV

Modalitats de cobertura i pagaments de sinistres

Secció 1a Modalitats de cobertura

Article 8. Modalitats de cobertura.

1. La cobertura dels riscos derivats de la internacionalització de l’economia 
espanyola pot revestir la forma d’assegurança de crèdit i de garantia.

2. Els contractes que instrumenten cada operació d’internacionalització, ja sigui 
d’exportació, inversió o del finançament vinculada a una operació d’aquesta classe, 
formen part integrant dels contractes de cobertura.

Article 9. Cobertura mitjançant assegurança.

1. Les modalitats d’assegurança per compte de l’Estat i els seus condicionats 
generals són objecte d’autorització pel ministre d’Economia i Competitivitat a proposta de 
la Comissió de Riscos.
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2. L’agent gestor ha d’establir les condicions especials i particulars que siguin 
necessàries per adequar la cobertura a les característiques concretes de cada operació, 
introduint les previsions i garanties que millor defensin l’interès de l’Estat.

3. Correspon a la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat l’aprovació, a proposta 
de l’agent gestor, dels contractes de coassegurança i reassegurança.

Article 10. Assegurament a favor d’entitats financeres.

1. En les pòlisses de les assegurances en què intervinguin com a assegurats les 
entitats financeres, com ara les pòlisses de crèdit a comprador o d’assegurança a fiadors 
per risc d’execució de fiances, l’exportador s’ha de comprometre per escrit a assumir 
l’obligació de reemborsament davant l’agent gestor de les indemnitzacions satisfetes per 
aquest quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) S’hagi alterat la finalitat per a la qual s’han d’utilitzar els fons.
b) S’hagi acreditat l’incompliment de les obligacions d’informació de l’exportador en 

matèria mediambiental o altres regulades legalment, en especial aquelles derivades de la 
lluita contra la corrupció de funcionaris estrangers, o per la normativa de blanqueig de 
capitals.

c) Si s’oposa a sotmetre’s a la fiscalització i control de l’entitat supervisora que es 
pugui designar per determinar el grau de compliment de les seves obligacions en 
l’operació d’internacionalització.

2. El que disposa l’apartat anterior no és aplicable si l’exportació ja s’ha dut a terme 
o quan concorrin qualssevol altres circumstàncies que la Comissió de Riscos consideri 
oportunes.

Article 11. Cobertura mitjançant garanties.

1. Les cobertures de riscos mitjançant l’emissió de garanties es poden instrumentar 
mitjançant qualsevol de les figures previstes en els apartats 10 i 11 de l’article 5 de la 
Llei 8/2014, de 22 d’abril, i s’han d’adaptar en cada cas als requeriments exigits per la 
naturalesa i característiques de l’operació d’internacionalització.

2. Correspon a la Comissió de Riscos, a proposta de l’agent gestor, la valoració i 
aprovació dels termes a través dels quals s’instrumenten les garanties.

3. L’agent gestor ha de subscriure amb l’ordenant de les garanties el corresponent 
contracte de sol·licitud d’emissió d’aquestes, incorporant els termes i condicions que 
siguin necessaris per garantir el dipòsit previ en cas d’agreujament del risc o execució de 
la garantia, o el reemborsament dels imports garantits.

Article 12. Divisa.

Les operacions poden ser assegurades o garantides en qualsevol moneda o divisa 
admesa a cotització pel Banc Central Europeu, o en divises no cotitzades amb 
l’autorització expressa prèvia en aquest sentit de la Comissió de Riscos.

Secció 2a Pagament de sinistres

Article 13. Condicions per a l’efectivitat de la cobertura.

1. Perquè la cobertura sigui efectiva, s’han de complir les condicions que estableix 
el contracte de cobertura i les obligacions a les quals el contractant de la cobertura s’hagi 
sotmès en el contracte que instrumenta l’operació d’internacionalització.

2. Si s’ha garantit el compliment de les obligacions del deutor mitjançant garanties o 
una caució, o l’obligació de pagament està instrumentada a través de mitjans de 
pagament, l’assegurat ha d’executar les garanties i mitjans de pagament abans de 
determinar l’existència del sinistre. A aquests efectes, ha d’haver adoptat prèviament les 
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mesures necessàries per assegurar-se, de conformitat amb el contracte de cobertura, 
que aquestes garanties i mitjans de pagament són vàlids i executables.

Article 14. Execució de la cobertura.

Mitjançant l’execució de la cobertura, l’agent gestor ha d’indemnitzar les pèrdues que 
els assegurats o els beneficiaris de garanties experimentin en les operacions 
d’internacionalització, tant per sinistres de caràcter comercial com de caràcter polític o 
extraordinari.

També han d’indemnitzar els menyscaptes produïts per altres operacions i riscos que 
afectin l’activitat d’internacionalització de l’empresa i de l’economia espanyola i que 
expressament es determinin en cada pòlissa.

Article 15. Tramitació i verificació del sinistre.

1. La tramitació del sinistre s’inicia amb la notificació de l’esdeveniment del sinistre 
de l’assegurat o del beneficiari de la garantia, i aquest ha de traslladar a l’agent gestor 
tota la informació, documents i proves necessaris per establir la procedència de la 
indemnització.

2. La verificació del sinistre per l’agent gestor s’ha d’ajustar al que estableix el 
contracte de cobertura, i s’han de fer les investigacions i peritatges necessaris per establir 
l’existència del sinistre i, si s’escau, l’import dels danys que en resultin.

L’agent gestor ha de tenir dret a la cessió a favor seu dels títols i drets de cobrament 
en virtut del contracte comercial o del de finançament de l’operació d’internacionalització.

Si les pèrdues sofertes per l’assegurat es refereixen a drets que han estat impugnats 
davant qualsevol òrgan jurisdiccional o en arbitratge per dirimir aquestes controvèrsies de 
conformitat amb el contracte en què s’instrumenti l’operació d’internacionalització �o del 
seu finançament–, l’agent gestor pot ajornar l’acceptació del sinistre fins que el litigi sigui 
resolt a favor del primer.

Article 16. Pagament de la indemnització.

1. El pagament de la indemnització s’ha d’efectuar al terme del període de carència 
previst en el contracte de cobertura, sempre que s’hagin complert les condicions que s’hi 
preveuen i s’acrediti, després de la tramitació corresponent, l’actuació diligent de 
l’assegurat i l’existència d’un dret legítim a la indemnització.

2. La indemnització s’ha d’efectuar amb caràcter provisional i per compte de la seva 
liquidació definitiva, sense que això generi un dret de l’agent gestor sobre l’assegurat a 
sol·licitar-ne el reemborsament abans d’aquesta liquidació, excepte causes justificades.

3. Sense perjudici d’un eventual reajustament posterior en elevar la indemnització a 
definitiva, el pagament de la indemnització provisional a l’assegurat o beneficiari produeix 
la subrogació automàtica de l’agent gestor en els drets de cobrament sobre l’import del 
crèdit indemnitzat, incloent interessos, garanties i qualsevol altre dret que se’n derivi, 
exercint els drets que corresponen a l’Estat sobre el crèdit.

4. La liquidació definitiva es produeix una vegada esgotades totes les gestions de 
recobrament o rescabalament, una vegada s’hagi determinat legalment la insolvència 
definitiva del deutor, o si l’agent gestor acorda que el crèdit resulta incobrable. En aquest 
moment l’agent gestor es pot subrogar formalment en la titularitat del crèdit.

Article 17. Quantia de la indemnització.

1. La quantia de la indemnització està determinada per un percentatge de la pèrdua 
final, establert en el contracte de cobertura, que resulti d’afegir al crèdit impagat les 
despeses originades per les mesures preses per minimitzar o evitar la pèrdua, els costos 
de les gestions de recobrament, les despeses processals i qualssevol altres expressament 
pactades.
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Si aquests costos corresponen també a quantitats o venciments no coberts per l’agent 
gestor, s’han d’imputar proporcionalment a les quantitats cobertes i no cobertes.

2. La indemnització no ha de superar l’import real de la pèrdua total ni ser superior a 
la que el titular dels esmentats drets hagi tingut realment dret a percebre en virtut del 
contracte en què s’instrumenti l’operació d’internacionalització o del seu finançament. El 
contracte de cobertura ha de fixar en tot cas una suma màxima que representi el límit a 
pagar per l’agent gestor en cada sinistre.

Article 18. Exclusió general de responsabilitat indemnitzatòria.

En els contractes d’assegurança, l’agent gestor queda eximit de l’obligació 
d’indemnitzar en cas que les pèrdues produïdes es deguin directament o indirectament a 
una acció o omissió del mateix assegurat, en què s’acrediti la falta de validesa o 
inexigibilitat del crèdit derivada de la seva instrumentació, o la dels seus mitjans de 
pagament o garanties.

Aquesta circumstància s’ha de preveure expressament en les condicions del 
contracte.

CAPÍTOL V

De l’agent gestor

Article 19. Procediment de designació de l’agent gestor i la seva idoneïtat.

1. La designació de l’agent gestor s’ha de fer per mitjà d’Ordre del ministre 
d’Economia i Competitivitat de conformitat amb el procediment que preveu la Llei 8/2014, 
de 22 d’abril, i aquest Reial decret, i és aplicable supletòriament el que disposa la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Per a la selecció de l’agent gestor, tenen especial consideració els mèrits acreditats i 
necessaris per garantir l’eficient gestió de la cobertura dels riscos de la internacionalització 
per compte de l’Estat, així com la coherència d’aquesta gestió amb les directrius i principis 
de la política de suport a la internacionalització de l’empresa.

En aquest sentit, són mèrits d’especial consideració, entre d’altres: la valoració del 
model de negoci, els mitjans humans i tècnics compromesos per a la gestió, els 
compromisos de modernització i manteniment dels mitjans tècnics durant el període que 
duri el mandat, així com de formació del capital humà implicat, l’accés a mitjans i recursos 
complementaris i necessaris per a la gestió, l’accés a fonts d’informació comercial, 
l’estabilitat accionarial de l’agent gestor, així com l’experiència o capacitat contrastada per 
poder desenvolupar aquesta comesa.

2. La Secretaria d’Estat de Comerç ha de vetllar perquè l’activitat de l’agent gestor 
sigui coherent i coordinada amb la resta d’instruments de suport oficial a la 
internacionalització i que no entri en conflicte amb els interessos de l’economia i de 
l’empresa espanyola i la política de foment de la internacionalització.

A aquests efectes, en el procediment de designació de l’agent gestor, la Secretaria 
d’Estat de Comerç ha d’analitzar si concorre la inexistència de conflicte d’interès de 
conformitat amb l’article 4.7 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, i el que disposa l’article 
següent.

Article 20. Conflicte d’interès.

1. Als efectes de l’article 4.7 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, sobre cobertura per 
compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització de l’economia espanyola, s’entén 
que hi ha conflicte d’interès inicial o sobrevingut quan l’agent gestor estigui controlat 
directament o indirectament per entitats que gestionin la cobertura de riscos de la 
internacionalització per compte d’un altre Estat.
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En tot cas, es considera que existeix control quan l’entitat que gestioni la cobertura de 
riscos de la internacionalització per compte d’un altre Estat tingui capacitat per imposar o 
impedir l’adopció de decisions en l’agent gestor o en la societat que el controla.

2. S’entén que hi ha conflicte d’interès generat per una situació de vinculació 
significativa inicial o sobrevinguda quan:

a) Les entitats que gestionin la cobertura de riscos de la internacionalització per 
compte d’un altre Estat participin directament o indirectament en un percentatge igual o 
superior al 10 per cent del capital social, dels drets de vot o tinguin la capacitat de 
nomenar o destituir un o més membres en el Consell d’Administració de l’agent gestor.

b) L’agent gestor estigui controlat directament o indirectament per una societat que 
participi en entitats que gestionin la cobertura de riscos de la internacionalització per 
compte d’un altre Estat en un percentatge igual o superior al 10 per cent del capital social, 
dels drets de vot o tingui la capacitat de nomenar o destituir un o més membres del seu 
Consell d’Administració.

Tanmateix, per al cas descrit en aquest subapartat b), quan el percentatge de 
participació sigui inferior al 30 per cent o el nombre de membres del Consell 
d’Administració que es tingui capacitat de nomenar o destituir sigui inferior a un terç, no 
s’aprecia l’existència de conflicte d’interès quan l’entitat que ostenti la participació o tingui 
la capacitat de nomenament o destitució renunciï expressament i de manera efectiva a 
l’exercici dels drets polítics en l’entitat participada.

c) Quan concorri qualsevol altra circumstància no assenyalada anteriorment de la 
qual es pugui derivar l’existència d’un transvasament d’informació entre el compte 
espanyol i el d’un altre Estat susceptible de produir un perjudici per a la primera. S’entén, 
en tot cas, que existeix transvasament d’informació quan no s’hagin adoptat les mesures 
necessàries per mantenir una estricta separació entre els dos comptes.

3. L’agent gestor està obligat a comunicar qualsevol alteració en les circumstàncies 
per a la possible apreciació del conflicte d’interès per la Secretaria d’Estat de Comerç. 
Aquesta comunicació l’ha de fer l’agent gestor per escrit i en el moment en què tingui 
coneixement d’aquesta alteració.

4. En cas de conflicte d’interès sobrevingut, la Secretaria d’Estat de Comerç ha 
d’instruir, si s’escau, l’agent gestor, perquè durant el termini que determini la resolució que 
declari el conflicte, adopti les mesures necessàries que permetin continuar amb l’activitat 
de gestió de la cobertura de riscos per compte de l’Estat perquè el servei quedi garantit.

Article 21. Procediment per a la declaració del conflicte d’interès.

1. La concurrència d’una situació qualificable com a conflicte d’interès dóna lloc a 
l’obertura del corresponent procediment per a la seva declaració per part de la Secretaria 
d’Estat de Comerç.

2. El procediment s’inicia mitjançant acord motivat del secretari d’Estat de Comerç 
que s’ha de comunicar a l’agent gestor o interessat en el procediment de selecció perquè 
en el termini de deu dies aporti tots els documents i proves que consideri oportuns per a 
la millor defensa dels seus interessos.

3. Aportats els documents i practicades les proves corresponents s’ha de dictar 
proposta de resolució, de la qual s’ha de donar trasllat a l’agent gestor o interessat en el 
procediment de selecció perquè en el termini de deu dies formuli al·legacions.

4. Formulades les al·legacions o transcorregut el termini per a la seva presentació, 
s’ha de dictar resolució motivada en el termini de quinze dies, en què s’ha de declarar 
l’existència o no de conflicte d’interès. La resolució posa fi a la via administrativa.

5. La declaració d’existència de conflicte d’interès produeix els efectes següents:

a) Si ha tingut lloc durant el procés de selecció de l’agent gestor, l’exclusió del 
procediment de selecció.

b) Si s’ha produït abans de la subscripció del conveni, la no-subscripció i inici d’un 
nou procés de selecció.
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c) Una vegada signat el conveni, la seva resolució.

6. La tramitació d’aquest procediment produeix, si s’escau, la suspensió del 
procediment de selecció fins a la seva resolució. En cas que es tramiti aquest procediment 
durant la prestació del servei, es poden adoptar les mesures provisionals necessàries en 
els termes i amb l’abast de l’article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per garantir 
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure.

Article 22. Conveni de gestió.

1. Els drets, obligacions i tasques que ha de desenvolupar l’agent gestor han d’estar 
continguts en el conveni de gestió.

2. El conveni de gestió ha de detallar els termes i condicions per a l’exercici de les 
funcions per a les quals s’habilita l’agent gestor, entre els quals necessàriament han de 
figurar els següents:

a) La submissió a les instruccions rebudes de la Comissió de Riscos i la col·laboració 
amb aquesta en el compliment de les funcions que té atribuïdes.

b) El règim de responsabilitat derivat de l’incompliment de les instruccions rebudes, 
incloses les causes de resolució del Conveni.

c) Verificar que els projectes als quals dóna cobertura oficial adopten pràctiques i 
mesures adequades de prevenció i mitigació dels riscos mediambientals així com de 
transparència i bon govern acceptats pel Regne d’Espanya, i en particular amb el que 
disposa el Conveni per combatre la corrupció d’agents públics estrangers en les 
transaccions econòmiques internacionals.

d) La declaració d’absència de conflicte d’interès i la comunicació de l’alteració de 
les circumstàncies que permetin la seva possible apreciació.

e) El compromís de separació estricta entre les operacions de cobertura de risc de 
crèdit per compte propi i per compte de l’Estat.

f) La capacitat de subscriure convenis sobre moratòries i remissions parcials o totals 
de deute així com d’alienar els crèdits derivats de les cobertures.

g) L’assumpció de l’activitat de gestió del compte de l’Estat al seu risc i ventura.
h) Informar la Comissió de Riscos quan tingui coneixement de nous productes que 

puguin contribuir a millorar la gestió de l’instrument de cobertura dels riscos de la 
internacionalització per compte de l’Estat.

i) L’ordenació dels mitjans materials i humans necessaris per proveir una gestió 
eficaç i eficient del compte de l’Estat. A aquests efectes, l’agent gestor ha d’informar sobre 
els canvis en els recursos humans destinats a atendre la gestió del compte de l’Estat.

j) L’obligació de l’agent gestor d’informar l’Estat a iniciativa del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat o de la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat, i facilitar, amb la 
periodicitat que sigui acordada, tota la informació que sigui requerida sobre els riscos per 
compte de l’Estat objecte de la gestió o sobre la mateixa activitat de gestió d’aquests 
riscos, sobre el sistema de comissions carregades a les operacions per l’agent gestor en 
la seva activitat de compte de l’Estat, sobre la composició de la cartera del compte de 
l’Estat, sobre les ofertes emeses, sobre la qualitat del risc de la cartera, sobre la distribució 
geogràfica de l’activitat de l’agent gestor, sobre les primes cobrades, sobre els incobrats 
produïts i recuperats, sobre la solvència tècnica i financera del compte de l’Estat, i sobre 
la situació macroeconòmica i les seves eventuals implicacions en l’evolució de l’exposició 
als principals riscos geogràfics del compte de l’Estat, entre d’altres.

k) La presentació de la informació tècnica, econòmica i financera dels deutors, 
assegurats i/o beneficiaris de la cobertura quan així ho sol·liciti la Comissió de Riscos.

l) La remissió d’informació sistemàtica i puntual sobre el deute extern del qual l’Estat 
sigui creditor com a conseqüència de la cobertura atorgada per compte de l’Estat i els 
procediments que garanteixin la qualitat d’aquesta informació i la seva adaptació als 
requeriments del Ministeri d’Economia i Competitivitat com a gestor d’aquest deute.
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m) Les obligacions d’informació sobre les gestions encaminades al recobrament del 
deute, amb indicació de les possibles mesures que minorin el cost per a l’Estat.

n) La participació en les reunions i fòrums internacionals que es determinin en 
matèria d’assegurança de crèdit a l’exportació i gestió de deute extern, d’acord amb les 
instruccions del Ministeri d’Economia i Competitivitat, la preparació d’aquestes i la garantia 
de la confidencialitat de la informació corresponent.

o) La documentació que l’agent gestor ha de facilitar i presentar a la Comissió de 
Riscos per a l’anàlisi de les operacions a cobrir.

p) La retribució a l’agent gestor per la gestió, administració i control de la cobertura 
dels riscos que s’assumeixen per compte de l’Estat.

q) Els termes i condicions que regeixen l’eventual traspàs de la condició d’agent 
gestor.

r) Els possibles termes i condicions de continuar prestant, transitòriament i 
temporalment la cobertura dels riscos per compte de l’Estat que estableix l’apartat 3 de la 
disposició addicional segona de la Llei 8/2014, de 22 d’abril.

s) Qualssevol altres disposicions que s’entenguin necessàries per a la millor 
prestació de serveis de l’agent gestor.

Article 23. Habilitació de l’agent gestor.

1. L’agent gestor ha d’assumir l’activitat de gestió del compte de l’Estat de 
conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril.

2. L’agent gestor és responsable dels danys i perjudicis causats com a conseqüència 
de la seva actuació per compte de l’Estat quan aquesta s’hagi portat a terme contravenint 
la normativa en vigor, el conveni de gestió i les instruccions rebudes de la Comissió de 
Riscos o del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

3. La Comissió de Riscos pot habilitar l’agent gestor per aprovar o modificar 
determinades operacions en funció del seu import, durada o altres característiques.

Així mateix pot establir un nivell d’atribucions en les facultats atorgades a l’agent 
gestor perquè, de conformitat amb les instruccions i directrius que, si s’escau, rebi de la 
Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, pugui subscriure convenis sobre 
moratòries, reestructuracions o remissions de deute no vinculades a programes de 
tractament amb donació o conversió de deute entre estats, que en qualsevol cas han de 
ser ratificats pel ministre d’Economia i Competitivitat.

L’agent gestor ha d’informar mensualment la Comissió de Riscos de les decisions 
d’aprovació o modificació d’aquestes operacions així com dels sinistres acceptats i les 
indemnitzacions satisfetes.

Article 24. Separació d’activitats per compte propi i per compte de l’Estat.

1. Si l’agent gestor duu a terme operacions de cobertura de risc de crèdit per compte 
propi, és condició necessària, tant per ser designat com per continuar amb l’exercici de la 
gestió de l’activitat per compte de l’Estat, que mantingui una separació funcional estricta 
entre les dues activitats de cobertura.

2. L’agent gestor no pot cobrir riscos per compte propi i riscos no negociables o per 
compte de l’Estat, mitjançant un mateix contracte de cobertura, i ha d’existir una 
diferenciació nítida dels productes, tant en la seva comercialització �incloent-hi la 
publicitat i difusió� com en la gestió d’aquests, i es requereix una comptabilització 
separada i independent dels riscos del compte de l’Estat.

3. El règim de separació proposat per l’agent gestor ha de ser aprovat una vegada 
signat el conveni de gestió, al començament de l’activitat, per la Secretaria d’Estat de 
Comerç i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

4. La Comissió de Riscos pot sol·licitar a l’agent gestor tota la informació que 
consideri necessària sobre les operacions de cobertura de risc per compte propi que 
realitzi per verificar la separació estricta de totes dues activitats. Els membres de la 
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Comissió han de tractar la informació aportada com a estrictament confidencial i a l’únic 
efecte de verificar la separació dels negocis.

Article 25. Retribució de l’agent gestor.

1. La retribució de l’agent gestor s’ha de fixar en el conveni de gestió com un 
percentatge a deduir de la prima abonada neta d’anul·lacions i extorns per les cobertures 
contractades pels assegurats, beneficiaris o ordenants de les garanties.

2. La retribució, en tot cas, no pot excedir del 20 per cent de les primes abonades, 
netes d’anul·lacions i extorns, per les cobertures contractades, i ha d’estar dividida en dos 
trams: un tram fix i un altre de variable. El percentatge corresponent a cadascun d’aquests 
trams s’ha de fixar en el conveni de gestió atenent a factors com els costos de l’agent 
gestor, l’eficàcia i eficiència en la gestió, el compliment dels objectius i directrius de política 
comercial i els esforços en modernització de mitjans i millora dels recursos destinats a la 
gestió del compte de l’Estat, entre d’altres.

3. El conveni de gestió també ha de preveure el tractament de la comissió en el cas 
d’operacions de coassegurança, reassegurança acceptada o cedida.

Article 26. Convenis i moratòries.

1. L’agent gestor, de conformitat amb les instruccions i directrius que rebi de la 
Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, està facultat per dur a terme les 
actuacions següents:

a) Subscriure acords sobre refinançament o reestructuració de deute, moratòries i 
remissions parcials o quitacions de deute.

b) Alienar els crèdits derivats de les cobertures.
c) Realitzar qualsevol altra transacció o conveni comercial a l’ús internacional.

2. Els convenis els ha de ratificar el ministre d’Economia i Competitivitat.

Article 27. Adequació dels recursos i mitjans per a la gestió de la cobertura per compte 
de l’Estat.

1. L’agent gestor ha de remetre amb la periodicitat que fixi la Comissió de Riscos, o 
quan així ho sol·liciti la Secretaria d’Estat de Comerç, la informació i les dades que siguin 
necessàries per conèixer l’activitat de gestió per compte de l’Estat que realitza i les 
assegurances o garanties assumides.

2. L’agent gestor ha de comunicar a la Comissió de Riscos els mitjans humans i 
tècnics assignats al compte de l’Estat i notificar, abans que es produeixin, els canvis dels 
responsables de la gestió del compte de l’Estat.

3. Els responsables de la gestió del compte de l’Estat han de reunir en tot moment 
els requisits d’honorabilitat professional i empresarial exigibles als qui dirigeixen de 
manera efectiva les entitats asseguradores regulades en el text refós de la Llei d’ordenació 
i supervisió de les assegurances privades aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre, experiència provada en el sector, així com els coneixements necessaris en 
matèria de cobertura de riscos de la internacionalització per compte de l’Estat.

CAPÍTOL VI

La Comissió de Riscos per Compte de l’Estat

Article 28. Objecte, naturalesa i composició de la Comissió de Riscos per Compte de 
l’Estat.

La Comissió de Riscos per Compte de l’Estat, creada per la Llei 8/2014, de 22 d’abril, 
com a òrgan col·legiat interministerial adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat a 
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través de la Secretaria d’Estat de Comerç és l’òrgan a través del qual l’Administració 
General de l’Estat participa, controla i exerceix un seguiment de la gestió que efectuï 
l’agent gestor en la seva activitat per a la cobertura de riscos per compte de l’Estat. A 
aquests efectes, és l’òrgan de relació i coordinació entre l’Administració General de l’Estat 
i l’agent gestor.

Article 29. Composició de la Comissió.

1. La composició de la Comissió de Riscos, així com el procediment de nomenament 
dels seus membres, queden establerts a l’article 7 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril.

2. La durada del mandat dels membres de la Comissió de Riscos és de tres anys, i 
aquest mandat pot ser renovat per iguals períodes de temps.

3. La condició de membre de la Comissió de Riscos es perd, a més de per expiració 
o no-renovació del seu mandat, pel cessament en aquesta condició, o per qualsevol altra 
causa conforme a dret.

Article 30. Funcionament de la Comissió de Riscos.

1. El funcionament i l’organització de la Comissió es regeix per les previsions de la 
Llei 8/2014, de 22 d’abril, pel que estableix aquest Reial decret i per les normes de 
funcionament intern, i són aplicables supletòriament les previsions que conté la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb el règim de funcionament d’òrgans 
col·legiats.

2. La Comissió es reuneix amb la periodicitat i en la forma que aquesta estableixi, 
atenent a les necessitats de les operacions que siguin proposades pels serveis de l’agent 
gestor.

3. El director general de Comerç Internacional i Inversions assumeix la 
vicepresidència i, en cas de vacant, absència o malaltia del president ha d’exercir la 
presidència. La resta de membres de la Comissió de Riscos tenen la consideració de 
vocals i han de tenir el rang mínim de subdirector general o assimilat en els seus 
departaments d’origen. Amb caràcter excepcional es pot nomenar altres funcionaris de 
rang inferior, en tot cas pertanyents al subgrup A1, atenent a criteris de competència, 
experiència i responsabilitat.

4. Correspon al ministre d’Economia i Competitivitat i a proposta dels respectius 
òrgans de pertinença, de conformitat amb el que preveu l’article 7 de la Llei 8/2014, de 22 
d’abril, designar els suplents que han de substituir els membres de la Comissió per al cas 
d’absència, vacant o malaltia.

5. Les normes internes de funcionament determinen el règim de convocatòries, 
comunicacions, règim subsidiari de les delegacions en defecte de suplent i quòrum i tots 
els altres aspectes que siguin necessaris per al correcte funcionament de la Comissió. 
Les normes les han d’aprovar la majoria dels membres de la Comissió.

6. El secretari de la Comissió de Riscos ha de ser un funcionari que pertanyi al 
subgrup A1 destinat al Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ha de dur a terme les tasques 
pròpies de la secretaria d’un òrgan col·legiat, com ara el suport tècnic i administratiu a la 
Comissió de Riscos. Té el suport de l’agent gestor, en els termes que estableixi el conveni 
de gestió.

Article 31. Constitució i majories.

Per a la vàlida constitució de la Comissió de Riscos, als efectes de celebrar sessions, 
deliberacions i presa d’acords, es requereix la presència del president i secretari o, si 
s’escau, de qui els substitueixin i la d’almenys la meitat dels seus membres titulars o 
suplents, sense perjudici del caràcter subsidiari de la delegació.

Per a la vàlida adopció d’acords és necessari que votin a favor la meitat més un dels 
membres presents o representats de la Comissió de Riscos.
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Article 32. Constitució de grups de treball.

1. La Comissió de Riscos pot acordar la creació, modificació o extinció de grups de 
treball, amb sol·licitud prèvia de dos terços dels membres d’aquesta. L’acord de creació 
del grup de treball ha d’especificar la seva composició, les funcions que se li encarreguen 
i, si s’escau, el termini per a la seva consecució.

En cap cas la constitució de grups de treball no ha de suposar increment de despesa i 
ha de ser atès en la seva funció pels mitjans del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

2. Aquests grups de treball han d’aprovar les seves pròpies normes de funcionament 
intern i el seu propi calendari de reunions.

Article 33. Anàlisi d’operacions per part de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat b) de l’article 8 de la Llei 8/2014, de 22 
d’abril, en relació amb operacions d’especial rellevància, la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics ha d’acordar els criteris de cobertura i gestió dels riscos 
aplicables, a proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb sol·licitud prèvia en 
aquest sentit de la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat.

2. Les operacions d’especial rellevància es determinen en funció del seu import, 
naturalesa, país de destí, concentració de risc, elevat impacte potencial en el deute extern 
o de qualsevol altre criteri, segons acordi la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics.

Per a aquestes operacions la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics 
també ha d’acordar els requisits d’informació que siguin necessaris.

CAPÍTOL VII

Càlcul de les tarifes

Article 34. Preu de la cobertura.

1. Correspon a la Comissió de Riscos proposar al ministre d’Economia i 
Competitivitat les tarifes corresponents a la cobertura de les operacions i el criteri per 
aplicar-les.

2. Les tarifes han de ser conformes amb el principi de suficiència de primes i preus i, 
per tant, adequades per cobrir els costos d’explotació del sistema i pèrdues potencials a 
llarg termini, atenent a les circumstàncies pròpies de les àrees o mercats exteriors, i tenint 
en compte la qualificació creditícia d’exportadors i importadors i les garanties que s’aportin 
en l’operació.

Aquestes tarifes s’han de subjectar en tot cas al que preveuen els acords i les normes 
europees i internacionals en l’àmbit de l’assegurança de crèdit a l’exportació amb suport 
oficial.

3. Les primes de la cobertura resultants per a cada operació les ha de calcular 
l’agent gestor.

4. L’agent gestor ha de fer els informes actuarials i d’estudi de països que siguin 
necessaris per a l’elaboració de les notes tècniques que s’hagin d’incloure en la 
documentació que s’hagi de presentar a la Comissió de Riscos per a l’aprovació de les 
tarifes per part del Ministeri.

5. L’import total del preu de la cobertura, que es considera únic i indivisible, s’ha 
d’abonar en la data fixada en el contracte de cobertura.
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CAPÍTOL VIII

Règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control de la cobertura 
dels riscos de la internacionalització

Article 35. Gestió del Fons de reserva dels riscos de la internacionalització.

1. El Fons de reserva dels riscos de la internacionalització, d’ara endavant el Fons, 
el gestiona i administra el Consorci de Compensació d’Assegurances en els termes que 
fixa la Llei 8/2014, de 22 d’abril, i aquest Reial decret.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha d’elaborar anualment la 
proposta dels seus pressupostos d’explotació i de capital d’acord amb el que estableix 
l’article 64 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, a partir de la 
informació i les estimacions que li remeti l’agent gestor sobre l’evolució dels riscos per 
compte de l’Estat. En aquesta proposta s’ha d’incloure la despesa imputable a la gestió i 
administració del Fons que es detrau dels recursos d’aquest per remunerar el Consorci de 
Compensació d’Assegurances per l’exercici d’aquesta activitat.

Article 36. Conveni per a la gestió del Fons de reserva dels riscos de la 
internacionalització.

1. Els drets, obligacions i tasques que ha de desenvolupar el Consorci de 
Compensació d’Assegurances estan continguts en el Conveni de col·laboració que a 
aquest efecte subscrigui amb la Secretaria d’Estat de Comerç.

2. El contingut mínim essencial del Conveni ha d’expressar:

a) L’obligació del Consorci de Compensació d’Assegurances de complir amb les 
instruccions rebudes de la Secretaria General del Tresor i Política Financera per a 
l’administració i gestió de la tresoreria.

Així mateix, la inversió de la tresoreria del Fons ha de tenir, per a cada operació, 
l’aprovació de la Secretaria General del Tresor i Política Financera o ajustar-se al Pla 
general d’inversions aprovat per aquesta Secretaria General.

b) El compromís de separació comptable i operacional estricta entre les activitats 
que dugui a terme el Consorci de Compensació d’Assegurances com a administrador del 
Fons de la resta de les seves operacions.

c) La quantia màxima de les despeses en què incorri el Consorci de Compensació 
d’Assegurances que es poden imputar al pressupost del Fons, en el desenvolupament i 
l’execució de la funció que se li encomana.

d) L’obligació del Consorci de Compensació d’Assegurances de portar la 
comptabilitat de totes les operacions del Fons de reserva dels riscos de la 
internacionalització i de preparar els seus comptes anuals.

e) Qualsevol altra obligació que sigui acordada per les parts i recollida en el conveni 
esmentat.

Article 37. Provisió de fons per a pagaments.

Perquè l’agent gestor pugui fer front als pagaments que hagi de fer en qualsevol 
moneda, per sinistres, participació dels assegurats en els recobraments, extorns i 
qualsevol altre que s’hagi de fer per l’activitat que se li ha encarregat, el Consorci de 
Compensació d’Assegurances ha d’haver efectuat la provisió de fons suficient per atendre 
els pagaments sol·licitats en els comptes bancaris que siguin de titularitat del Fons, oberts 
en el Banc d’Espanya o en altres entitats financeres, de què pot disposar l’agent gestor.

L’agent gestor està obligat a comunicar al Consorci de Compensació d’Assegurances 
per escrit, amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la data prevista dels pagaments, 
l’import de la provisió de fons de la qual necessita disposar per fer front als pagaments 
que hagi d’efectuar.
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En tot cas, l’agent gestor ha de remetre amb antelació suficient la previsió mensual 
dels pagaments a realitzar en cada moneda en què estigui instrumentada l’assegurança o 
la garantia.

Article 38. Liquidació dels comptes d’efectiu.

1. L’agent gestor, al final de cada mes, ha de fer la liquidació i el pagament dels 
comptes d’efectiu corresponents a la cobertura per compte de l’Estat dels riscos 
d’internacionalització de l’economia espanyola.

2. El saldo creditor d’aquests comptes s’ha d’ingressar en el compte bancari que 
sigui de titularitat del Fons, designat pel Consorci de Compensació d’Assegurances com 
a administrador d’aquest.

3. En cas que existeixi saldo deutor a favor de l’agent gestor, el Consorci de 
Compensació d’Assegurances ha d’ingressar aquest import en el compte bancari designat 
per l’agent gestor.

Article 39. Comptabilitat i control del Fons de reserva dels riscos de la internacionalització.

1. La comptabilitat del Fons de reserva dels riscos de la internacionalització s’ha 
d’ajustar a les normes comptables relatives als fons que no tenen personalitat jurídica a 
què es refereix l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei general pressupostària, aprovades per 
Resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat d’11 de juliol de 2011, 
amb les adaptacions que, si s’escau, aprovi la mateixa Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, en atenció a les particularitats específiques de les operacions 
de cobertura de riscos que fa el Fons.

2. Als efectes del compliment de l’obligació de l’agent gestor que preveu l’apartat 3 
de l’article 10 de la Llei 8/2014, de 22 d’abril, de remissió al Consorci de Compensació 
d’Assegurances dels estats comptables agregats necessaris per a la incorporació a la 
comptabilitat del Fons de totes les operacions que l’agent gestor realitzi per compte de 
l’Estat, mensualment aquest ha de remetre resums comptables comprensius de totes les 
operacions realitzades durant el període al qual es refereixi aquesta informació. Així 
mateix s’ha de remetre tota la informació addicional que requereixi el Consorci amb la 
finalitat que aquest elabori els comptes anuals del Fons.

3. Els comptes anuals del Fons de reserva dels riscos de la internacionalització els 
ha d’elaborar el Consorci de Compensació d’Assegurances com a comptable, 
administrador i gestor d’aquest, i la formulació i aprovació d’aquests comptes anuals 
correspon a la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat i estan subjectes a l’auditoria de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Disposició addicional única. No-increment de despesa.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Retribució.

Entre el moment en què es produeixi la pèrdua de la majoria del capital de l’Estat a 
CESCE i el fi de l’any natural en què es produeixi aquesta pèrdua, i durant el següent any 
natural la retribució que correspongui a l’agent gestor és del 20 per cent de les primes 
abonades, netes d’anul·lacions i extorns, per les cobertures contractades.

A partir de llavors, li correspon la retribució que estableixi el conveni de gestió de 
conformitat amb el que disposa l’article 25.
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Disposició transitòria segona. Operacions, modalitats de cobertura, tarifes i atribucions 
vigents.

Els preceptes d’aquest Reial decret són aplicables a les cobertures dels riscos 
assumits per CESCE per compte de l’Estat actualment en vigor, sense que per això es 
modifiquin els termes i les condicions de les pòlisses subscrites amb els assegurats.

Així mateix, s’entén que totes les tarifes i modalitats de cobertura autoritzades fins a 
la data i els seus condicionats són vàlides i vigents a tots els efectes.

Addicionalment, s’han de mantenir les atribucions conferides a l’agent gestor amb 
caràcter previ a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret fins que la Comissió de Riscos en 
decideixi la revisió.

Disposició transitòria tercera. Declaració de conflicte d’interès en el procés d’alienació 
de CESCE.

La declaració de la Secretaria d’Estat de Comerç que els interessats en l’adquisició 
de la majoria del capital de CESCE en el procés d’alienació no es troben en situació de 
conflicte d’interès és requisit previ a la presentació d’ofertes en els termes assenyalats a 
les condicions que regeixin l’alienació. La declaració s’obté a sol·licitud dels interessats, 
que han d’aportar tots els documents i les proves que es considerin oportunes, i és 
aplicable en la resta el que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 21.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Decret 3138/1971, de 22 de desembre, pel qual es regula 
l’Assegurança de Crèdit a l’Exportació.

2. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin 
al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reglament d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre.

El Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel 
Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un apartat j) a l’article 29.2, que queda redactat de la manera següent:

«2. Les provisions tècniques són les següents:

a) De primes no consumides.
b) De riscos en curs.
c) D’assegurances de vida.
d) De participació en beneficis i per a extorns.
e) De prestacions.
f) La reserva d’estabilització.
g) De l’assegurança de decessos.
h) De l’assegurança de malaltia.
i) De desviacions en les operacions de capitalització per sorteig.
j) De gestió de riscos derivats de la internacionalització assegurats per compte 

de l’Estat.»
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Dos. S’afegeix l’article 48 bis amb la redacció següent:

«Article 48 bis. Provisió de gestió de riscos derivats de la internacionalització 
assegurats per compte de l’Estat.

1. L’agent gestor de la cobertura dels riscos derivats de la internacionalització 
per compte de l’Estat ha de dotar la provisió per a gestió dels riscos derivats de la 
internacionalització assegurats per compte de l’Estat.

2. L’import d’aquesta provisió està constituït per la part de la retribució per a la 
gestió corresponent als riscos en curs imputable a períodes futurs, calculada 
segons la distribució temporal dels costos incorreguts i esperats, més el valor 
actual de les despeses esperades necessàries per a la total liquidació de sinistres i 
la recuperació dels impagats, refinançats i no refinançats, en compliment de les 
obligacions assumides per l’agent gestor, derivades dels contractes d’assegurança 
i garanties subscrits i del corresponent conveni de gestió subscrit amb l’Estat.»

Disposició final segona. Entrada en vigor del règim pressupostari i economicofinancer, 
comptable i de control de la cobertura dels riscos de la internacionalització.

El capítol VIII d’aquest Reial decret relatiu al règim pressupostari i economicofinancer, 
comptable i de control de la cobertura dels riscos de la internacionalització entra en vigor 
en el moment en què es constitueixi el Fons de reserva dels riscos de la internacionalització 
una vegada disposi dels corresponents pressupostos d’explotació i de capital aprovats 
per norma amb rang de llei amb els efectes que s’hi estableixi, i fins llavors es manté el 
règim vigent.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.10.a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de 
comerç exterior.

Disposició final quarta. Desplegament normatiu.

S’habilita el ministre d’Economia i Competitivitat per desenvolupar les disposicions 
necessàries per a l’execució i el desplegament del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 de desembre de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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