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Article 3. Òrgans de govern.

1. L’administració, gestió i direcció del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers correspondrà al Ministeri 
d’Economia i Hisenda a través d’un Consell Rector i de la 
seua Comissió Executiva.

2. El Consell Rector estarà presidit pel ministre 
d’Economia i Hisenda. Es compondrà, a més, del secretari 
d’estat d’Economia, el secretari d’estat d’Hisenda i Pres-
supostos, el president de l’Institut de Crèdit Oficial, 
l’advocat general de l’Estat i l’interventor general de 
l’Estat.

3. El Consell Rector tindrà les funcions següents:
1) Establir les directrius d’inversió del Fons per a 

l’Adquisició d’Actius Financers.
2) Efectuar el seguiment i avaluació de l’activitat del 

Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.
3) Decidir l’aplicació dels rendiments dels actius del 

Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers, així com el pro-
ducte dels seus venciments o vendes.

4) Aprovar els pressupostos d’explotació i capital, 
així com aquelles actuacions que deriven del que establix 
la Llei 47/2003, de 26 novembre, General Pressupostària.

5) Aprovar l’informe quadrimestral sobre la gestió 
del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

4. Actuarà com a secretari del Consell, amb veu però 
sense vot, el titular de la Direcció General del Tresor i Polí-
tica Financera.

5. La Comissió Executiva, que dependrà del Consell 
Rector, serà presidida pel secretari d’estat d’Economia i 
tindrà la composició que acorde el Consell Rector.

A la Comissió Executiva li correspondran les funcions 
següents:

1) Realitzar les operacions d’adquisició, alienació, 
disposició i gestió dels actius financers del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers, d’acord amb les directrius 
establides per l’esmentat Consell.

2) Elaborar la proposta dels pressupostos 
d’explotació i capital.

3) Elaborar l’informe quadrimestral sobre la gestió 
del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

6. A fi de valorar les propostes i la resta de decisions 
que siguen de la seua competència, la Comissió Execu-
tiva comptarà amb l’assessorament tècnic que crega 
oportú; i en particular, el del Banc d’Espanya i el de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

7. El règim jurídic d’actuació del Consell Rector i de la 
Comissió Executiva s’ajustarà al que disposa el capítol II 
del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.

Article 4. Actius del Fons.

1. Per a fomentar el finançament a empreses i parti-
culars residents a Espanya, el Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers invertirà en instruments financers 
emesos per entitats de crèdit i fons de titulització, abonats 
per crèdits concedits a particulars, empreses i entitats no 
financeres.

2. Per a la realització de les seues operacions, el Fons 
convocarà procediments de selecció d’actius o realitzarà 
adquisicions d’acord amb els mecanismes habituals en 
els mercats financers.

3. Els instruments financers en què invertirà el Fons 
per a l’Adquisició d’Actius Financers seran de màxima 
qualitat i es determinaran per la Comissió Executiva 
d’acord amb els criteris que fixe el Consell Rector i ate-
nent en tot cas als principis d’objectivitat, seguretat, 
transparència, eficiència, rendibilitat i diversificació.

4. Les desinversions que realitze el Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers s’ajustaran als mateixos 
principis i criteris.

5. El Banc d’Espanya instrumentarà les operacions 
financeres del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers i 
actuarà com a agent i banc depositari.

Article 5. Control de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
controlarà el Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers a 
través de l’auditoria pública, en els termes que preveu la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Article 6. Control parlamentari.

El Ministeri d’Economia i Hisenda remetrà a la Comis-
sió d’Economia del Congrés dels Diputats un informe qua-
drimestral sobre la gestió del Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers.

Disposició addicional primera. Actuacions instrumentals.

El Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers podrà rea-
litzar totes les actuacions instrumentals que siguen neces-
sàries per al compliment de les seues funcions, i podrà 
tindre la condició de membre de qualsevol mercat o sis-
tema multilateral de negociació.

Disposició addicional segona. Règim fiscal.

A efectes fiscals, el Fons per a l’Adquisició d’Actius 
Financers tindrà la mateixa consideració i tractament que 
l’Estat.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per a dic-
tar les normes necessàries per a l’aplicació i desplegament 
del que preveu este reial decret llei.

Disposició final segona. Habilitació de mitjans.

Per a la posada en marxa i funcionament del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers se’l dotarà de tots els mit-
jans materials i personals que siguen necessaris.

Disposició final tercera. Vigència del Fons per a 
l’Adquisició d’Actius Financers.

El Consell de Ministres, atenent les circumstàncies 
econòmiques i amb un informe previ de la Comissió Dele-
gada d’Assumptes Econòmics, podrà acordar l’extinció i la 
liquidació del Fons per a l’Adquisició d’Actius Financers.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de 
ser publicat en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16485 REIAL DECRET LLEI 7/2008, de 13 d’octubre, 
de Mesures Urgents en Matèria Economicofi-
nancera en relació amb el Pla d’Acció Concer-
tada dels Països de la Zona Euro. («BOE» 248, 
de 14-10-2008.)

Per a fer front als efectes de la crisi financera interna-
cional, els governs europeus, i en particular el Govern 
espanyol, ha adoptat un conjunt de mesures excepcio-
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nals. En concret, el Consell de Ministres d’Economia i 
Finances de la Unió Europea del dia 7 d’octubre va assu-
mir el compromís d’adoptar totes les mesures que foren 
necessàries per a preservar l’estabilitat del sistema finan-
cer, i va acordar les línies generals d’actuació coordinada 
entre els estats membres. Les dites mesures han d’ajustar-
se als principis d’intervenció oportuna i limitada en el 
temps, protecció dels interessos dels contribuents i res-
pecte a les regles del mercat interior europeu. L’objectiu 
últim d’estes orientacions és permetre que els fluxos de 
crèdit puguen arribar amb normalitat a famílies i empre-
ses, de manera que les decisions de consum, estalvi i 
inversió puguen tindre lloc en un entorn adequat.

En este context, el Govern ha adoptat mesures enca-
minades a impulsar el finançament a empreses i ciuta-
dans per part de les entitats de crèdit, i ha unit a les mesu-
res prèviament adoptades 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 depositants i inversors en les 
nostres entitats de crèdit i empreses de servicis 
d’inversió.

La situació dels mercats en els últims dies i el risc que 
implica per a l’estabilitat del sistema financer internacio-
nal 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 
seua 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 este sentit, han decidit, 
en línia amb les conclusions de l’Ecofin del 7 d’octubre, 
comprometre’s a actuar de forma coordinada amb el Banc 
Central Europeu amb els següents objectius: assegurar 
condicions de liquiditat apropiades per al funcionament 
de les institucions financeres; facilitar l’accés al finança-
ment per part de les institucions financeres; establir 
mecanismes que permeten, si és el cas, proveir recursos 
de capital addicional a les entitats financeres que assegu-
ren el funcionament de l’economia; assegurar que la nor-
mativa comptable és prou flexible per a prendre en consi-
deració les excepcionals circumstàncies actuals dels 
mercats; i reforçar i millorar els mecanismes de coordina-
ció entre els països europeus.

Per a atendre estos objectius s’ha acordat que els 
governs faciliten, 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 
semblants que permeten garantir les noves emissions de 
deute bancari a mitjà termini. A més, els governs s’han 
compromés a garantir la liquiditat de les institucions 
financeres, a reforçar la seua estructura de capital allí on 
siga necessari i a facilitar el finançament del sistema 
financer en el mitjà termini.

Este 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 esta direcció el passat 10 
d’octubre.

En primer lloc, per a restablir la confiança i el bon fun-
cionament 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 nou 
que realitzen les entitats de crèdit residents a Espanya. 
Per a això, s’establix que durant l’any 2008 es podran con-
cedir avals fins a un import màxim de 100.000 milions 
d’euros, de manera que es considera incrementat en la 
dita quantia el límit establit en 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, serà necessari establir un increment del 
límit d’avals que permeta aplicar les mesures previstes en 

este 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’esta norma deriva de la 
situació dels mercats en els últims dies i el risc que 
implica per a l’estabilitat del sistema financer internacio-
nal, que han fet necessària una resposta addicional, deci-
dida i coordinada per part dels governs europeus, que ha 
de traslladar-se immediatament a l’ordenament jurídic 
espanyol.

En virtut de la urgència de l’adopció de les mesures, 
per a permetre la seua immediata efectivitat, fent ús de 
l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta de la vicepresidenta primera del 
govern i ministra de la Presidència, per suplència del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió extraordinària del dia 13 d’octubre 
de 2008,

D I S P O S E :

Article 1. Autorització per a l’atorgament d’avals a ope-
racions de finançament.

1. El present reial decret llei té com a objecte autorit-
zar l’atorgament d’avals de l’Estat a les operacions de 
finançament nou que realitzen les entitats de crèdit resi-
dents a Espanya a partir de l’entrada en vigor d’este reial 
decret llei.

En el cas de filials d’entitats estrangeres s’exigirà que 
exercisquen una activitat significativa a Espanya.

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

L’aval es podrà estendre, si és el cas, a altres instru-
ments bancaris, com ara els depòsits 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 referix l’apartat anterior serà de cinc anys.

4. Per a accedir a l’atorgament dels avals, les entitats 
de crèdit hauran de complir els requisits que establisca el 
ministre d’Economia i Hisenda, entre els quals podran 
incloure’s aquelles condicions especials de solvència que 
propose el Banc d’Espanya.

5. El termini d’atorgament d’avals finalitzarà el 31 de 
desembre de 2009.

6. L’any 2008 es podran concedir avals fins a un 
import màxim de 100.000 milions d’euros, de manera que 
es considerarà incrementat en la dita quantia el límit esta-
blit en 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 seran atorgats pel ministre d’Economia i 
Hisenda d’acord amb els requisits establits en la Llei 
General Pressupostària i meritarà una comissió que 
reflectisca el risc que assumisca 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 necessiten reforçar els seus 
recursos propis i així ho sol·liciten, incloent-hi participa-
cions preferents i quotes participatives.

2. Els títols que adquirisca l’Estat en el context del 
present reial decret llei no estaran sotmesos a les limita-
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cions que la llei establix per a la computabilitat dels recur-
sos propis.

3. Els acords d’adquisició s’adoptaran amb un 
informe previ del Banc d’Espanya.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per a dic-
tar les normes que siguen necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament del que preveu este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix 
dia que es publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 17079 REIAL DECRET LLEI 8/2008, de 24 d’octubre, 
pel qual s’adopten mesures urgents per a 
pal·liar els efectes produïts per la sequera en 
determinats àmbits de les conques hidrogràfi-
ques. («BOE» 258, de 25-10-2008.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les adverses condicions climàtiques han donat com a 
resultat que algunes conques hidrogràfiques continuen 
amb acusats problemes per al subministrament d’aigua, 
tant per als abastiments a les poblacions com per a les 
explotacions agrícoles i ramaderes, per la qual cosa és 
necessari adoptar determinades mesures extraordinàries 
i d’urgent necessitat per a pal·liar els efectes de la 
sequera.

L’any hidrològic 2004/2005 havia començat amb un 
bon nivell de reserves (el 31 de setembre de 2004 es dis-
posava de deu punts percentuals per damunt de la mit-
jana dels últims deu anys), però va tindre una evolució 
marcadament atípica i deficitària, amb precipitacions 
molt inferiors a la mitjana històrica. Este any hidrològic va 
ser el més sec que ha tingut lloc a Espanya des que van 
començar a registrar-se les sèries sistematitzades de plu-
ges en 1947, amb una precipitació mitjana inferior en un 
40 per cent al valor mitjà normal. Això, al seu torn, va 
suposar un punt de partida excepcional per al següent 
any hidrològic 2005/2006, en el sentit del baix nivell de 
reserves.

Durant el transcurs de l’any hidrològic 2005/2006, es 
va produir un règim de precipitacions en el país superior 
a l’any precedent, però encara inferior a la mitjana. Este 
fet va suposar un augment de les reserves, que va ser, no 
obstant això, insuficient per a pal·liar la situació de par-
tida. Encara més, una vegada finalitzat l’any hidrològic 
2005/2006, l’estat de les reserves va ser inclús un poc infe-
rior al que hi havia en eixa mateixa data del passat any 
hidrològic.

L’any hidrològic 2006/2007 va evolucionar, en termes 
generals, amb precipitacions superiors a la mitjana his-
tòrica en els mesos de febrer, abril i maig, la qual cosa va 
permetre que remetera parcialment la intensitat de la 
sequera meteorològica de l’any precedent. No obstant 
això, el caràcter sec es va continuar mantenint en les con-
ques del sud-est de la Península, en la conca del Segura, 
en el sistema Xúquer, i alguns sistemes del Guadiana i del 
Guadalquivir, així com en el marge esquerre de l’Ebre. En 
acabar l’any hidrològic 2006/2007, les reserves embassa-

des no van arribar a uns nivells que permeteren atendre 
totes les demandes amb normalitat.

En el que portem d’any hidrològic 2007/2008, la preci-
pitació mitjana nacional ha estat marcada per situar-se un 
9 per cent per davall de la mitjana normal, que no és sufi-
cient per a resoldre el dèficit acumulat pels anys anteriors 
en algunes conques. Este dèficit de precipitacions ha 
sigut més acusat en la conca del Guadalquivir, on les 
reserves actuals es troben un 32 per cent per davall de la 
mitjana dels 5 anys anteriors, mentres que en la conca del 
Segura les aportacions de l’actual any hidrològic són les 
terceres més baixes de les sèries d’aportacions històri-
ques registrades (77 anys), amb un nivell de reserves 
d’aigua embassada (sense comptabilitzar les aportacions 
del transvasament Tajo-Segura) també inferior en un 25 
per cent a la mitjana dels últims cinc anys, la qual cosa 
agreuja el desastre natural que afecta estes zones. La 
situació general de les reserves hidràuliques de la conca 
del Guadiana per a usos consumptius es troba al mateix 
nivell que al començament de l’any hidrològic 2005/2006 
i un 23 per cent per davall de la mitjana dels últims 10 
anys. Les reserves d’aigua embassada del sistema Xúquer 
es troben un 14 per cent per davall respecte a la mitjana 
dels últims cinc anys.

Pel que s’ha dit anteriorment, és convenient concedir 
un any més l’exempció de les exaccions relatives a la dis-
ponibilitat d’aigua per a reg, amb l’addició de la mateixa 
mesura per a la dels abastiments afectats per l’escassetat 
de recursos. L’agreujament de la situació ha obligat a rea-
litzar en la capçalera del Tajo una reserva estratègica per 
la Mancomunitat dels Canals del Taibilla, per mitjà de con-
tractes de cessió de drets d’aigua, que ha originat un 
imprevist i important desequilibri pressupostari en les 
seues operacions comercials. Consegüentment, és neces-
sari restablir la seua normalitat econòmica per mitjà de 
les exempcions de les exaccions corresponents als gastos 
fixos i variables de funcionament de la tarifa de conducció 
de les aigües, corresponents a l’any 2008.

Els mateixos motius aconsellen la pròrroga del Reial 
Decret Llei 15/2005, de 16 de desembre, de mesures 
urgents per a la regulació de les transaccions de drets 
d’aprofitament d’aigües, ja que s’ha revelat com un ins-
trument útil per a la reassignació voluntària de drets 
d’aigua.

Es prorroga també la vigència dels reials decrets 
1265/2005, de 21 d’octubre, i 1419/2005, de 25 de novem-
bre, fins al 30 de novembre de 2009, pels quals es van 
adoptar mesures administratives excepcionals per a la 
gestió de recursos al Xúquer, Segura i Tajo, i Guadiana, 
Guadalquivir i Ebre, respectivament, encara que en el pri-
mer cas només es prorroga la seua vigència per als àmbits 
de les conques dels rius Xúquer i Segura, i en el segon 
cas, per a l’àmbit de les conques dels rius Guadalquivir i 
Guadiana, amb l’excepció que, en el cas del Guadalquivir, 
només fins al 31 de desembre de 2008.

Així mateix, es prorroga fins al 30 de novembre 
de 2009, únicament i exclusivament per a l’àmbit de la 
conca hidrogràfica del riu Guadalquivir no afectada pel 
Reial Decret 1666/2008, de 17 d’octubre, sobre traspàs de 
funcions i servicis de l’Administració de l’Estat a la comu-
nitat autònoma d’Andalusia en matèria de recursos i apro-
fitaments hidràulics corresponents a les aigües de la 
conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel 
territori de la comunitat autònoma, la vigència del Reial 
Decret 1419/2005, de 25 de novembre, pel qual s’adopten 
mesures administratives excepcionals per a la gestió dels 
recursos hidràulics i per a corregir els efectes de la 
sequera en les conques hidrogràfiques dels rius Gua-
diana, Guadalquivir i Ebre.

Les dites pròrrogues s’han acordat després de tindre 
com a referència general l’estat dels sistemes d’explotació 
en eixes conques del Sistema Global d’Indicadors Hidro-
lògics del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí 


