
1778 Xoves 1 decembro 2005 Suplemento núm. 12

MINISTERIO DE TRABALLO 
E ASUNTOS SOCIAIS

 19327 CORRECCIÓN de erro do Real decreto 1041/
2005, do 5 de setembro, polo que se modifican 
os regulamentos xerais sobre inscrición de 
empresas e afiliación, altas, baixas e variacións 
de datos de traballadores na Seguridade Social; 
sobre cotización e liquidación doutros dereitos 
da Seguridade Social; de recadación da Seguri-
dade Social, e sobre colaboración das mutuas 
de accidentes de traballo e enfermidades profe-
sionais da Seguridade Social, así como o Real 
decreto sobre o patrimonio da Seguridade 
Social. («BOE» 281, do 24-11-2005.)

Advertido erro no texto do Real decreto 1041/2005, do 
5 de setembro, polo que se modifican os regulamentos 
xerais sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, 
baixas e variacións de datos de traballadores na Seguri-
dade Social; sobre cotización e liquidación doutros derei-
tos da Seguridade Social; de recadación da Seguridade 
Social, e sobre colaboración das mutuas de accidentes de 
traballo e enfermidades profesionais da Seguridade 
Social, así como o Real decreto sobre o patrimonio da 
Seguridade Social, publicado no «Boletín Oficial del 
Estado», suplemento número 10 en lingua galega, do 1 de 
outubro de 2005, procédese a efectuar a oportuna rectifi-
cación:

Na páxina 1377, primeira columna, no punto oito do 
artigo terceiro, onde di: «Engádese un segundo parágrafo 
ao artigo 7 do artigo 120...», debe dicir: «Engádese un 
segundo parágrafo ao número 7 do artigo 120...». 

XEFATURA DO ESTADO
 19412 LEI 25/2005, do 24 de novembro, reguladora 

das entidades de capital-risco e as súas socie-
dades xestoras. («BOE» 282, do 25-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e Eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

O principal obxectivo da política económica desen-
volvida polo Goberno é aumentar o benestar dos cida-
dáns. Para alcanzar este obxectivo, é preciso impulsar 
un modelo de crecemento equilibrado e sostido, 
baseado no aumento da produtividade e do emprego, 
que permita atender as necesidades colectivas e pro-
mover unha maior cohesión social, ao tempo que faci-

lite a resposta aos retos derivados da cada vez maior 
integración económica nos mercados europeos e mun-
diais.

O modelo de crecemento económico seguido nos 
últimos anos, aínda que contribuíu a aproximar os 
niveis de renda per cápita de España aos dos países 
máis avanzados da Unión Europea, presentou carencias 
que é indispensable afrontar e corrixir. Por un lado 
apoiouse en factores, como o favorable tipo de cambio 
con que se entrou na moeda única ou a significativa 
redución dos tipos de xuro, cuxos efectos positivos ten-
den a moderarse. Por outro lado, este modelo presenta 
unha debilidade estrutural que, ademais, se intensifi-
cou nos últimos anos: a escasa contribución da produti-
vidade ao crecemento. Esta debilidade deu lugar a que 
o nivel medio de produtividade da economía española 
se afastase, nos últimos anos, do dos países máis avan-
zados do noso ámbito, en lugar de converxer.

O afastamento con respecto aos niveis de produtivi-
dade dos países máis avanzados representa un serio 
risco para a evolución da economía española tanto a 
longo prazo como de forma máis inmediata. A longo 
prazo, a produtividade é o principal determinante do 
crecemento económico e o seu aumento é esencial para 
garantir a sustentabilidade futura do Estado do benes-
tar, especialmente no marco de envellecemento da 
poboación ao que se enfronta a nosa sociedade. De 
forma máis inmediata, no contexto de crecente aper-
tura e integración da economía española nos mercados 
europeos e internacionais, o aumento da produtividade 
é indispensable para absorber os incrementos nos cus-
tos de produción e evitar así perdas de competitividade 
que suporían un freo ao crecemento.

En consecuencia, é necesario adoptar reformas que 
impulsen o aumento da produtividade no sistema eco-
nómico, entre as cales destacan as relativas á regula-
ción do capital-risco, recollidas nesta lei. Trátase, por 
esta vía, de contribuír a situar a economía española en 
condicións de comezar a corrixir as carencias da súa 
pauta de crecemento, como vía para garantir a súa sus-
tentabilidade.

II

Esta lei propón dotar as entidades de capital-risco 
dun marco xurídico máis flexible e moderno que 
impulse o desenvolvemento destas entidades tan rele-
vantes na provisión de financiamento a empresas invo-
lucradas coas actividades de I+D+i. Esta actuación nor-
mativa enmárcase dentro do conxunto de reformas 
deseñado polo Goberno para impulsar un crecemento 
económico baseado no avance da produtividade con 
creación de emprego. Neste conxunto de reformas 
estrutúranse e coordínanse unha variedade de actua-
cións, en diferentes ámbitos e con distintos prazos de 
execución, orientadas, en definitiva, a dinamizar a eco-
nomía española e a conseguir un crecemento econó-
mico sustentable a longo prazo.

Os mercados desempeñan un papel fundamental no 
financiamento das actividades de I+D+i e dos proxectos 
empresariais innovadores, tal e como recoñece, de 
forma contundente, o «Plan de Acción para o Capital-
Risco (1998-2003)». Este plan salienta os efectos positi-
vos na economía desta vía de financiamento alternativo 
á bolsista e á crediticia, de difícil acceso para boa parte 
dos proxectos innovadores. Así, a súa acción benefi-
ciosa proxéctase no impulso que supón para o aumento 
da produtividade, a creación de emprego e o desenvol-
vemento dunha cultura empresarial vibrante e empren-
dedora. Ademais, o investidor do capital-risco adoita 
incorporar un valor engadido á empresa financiada, 


