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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
19035 Reial Decret Llei 19/2011, de 2 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret Llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de 
Depòsits d’Entitats de Crèdit.

El Reial Decret Llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de 
Depòsits d’Entitats de Crèdit, va dur a terme la major reforma de la regulació del sistema 
de garantia de depòsits a Espanya des de la seua fundació, amb un doble objectiu dirigit 
a culminar la recapitalització i la reestructuració del sistema financer.

En primer lloc, la reforma va afrontar la unificació dels fins llavors tres fons de garantia 
de depòsits en un únic Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit, mantenint les 
funcions i trets característics dels tres fons que va substituir. En segon lloc, es va dirigir a 
l’actualització i l’enfortiment de la funció de resolució del fons unificat a fi de garantir la 
seua actuació flexible en el reforçament de la solvència i el funcionament de les entitats. 
El principi essencial sobre el qual es va fonamentar esta reforma, principi que tant les 
instàncies financeres internacionals com el Govern han situat en la base de la intervenció 
davant de la crisi financera, és que els costos ocasionats per la reestructuració del sector 
financer siguen assumits pel mateix sector, a fi que no es traslladen els costos del sector 
privat a l’erari públic, és a dir, al contribuent, i això sense perjuí del manteniment de 
l’estabilitat i la solvència del sistema financer.

El present reial decret llei completa i reforça esta reforma del sistema, revisant el límit 
fixat legalment per a les aportacions anuals que les entitats han de realitzar al Fons, i 
elevant-lo del 2 al 3 per mil per a garantir que es dota el Fons de la màxima capacitat 
operativa. Addicionalment, es du a terme la derogació expressa de les ordes ministerials 
que, conforme al règim vigent, establien una rebaixa conjuntural i potestativa de les 
aportacions de les entitats al 0,6, 0,8 i 1 per mil, respectivament, en funció del tipus 
d’entitats, herència derivada de l’existència dels tres fons de garantia anteriors. El resultat 
d’ambdós canvis és la fixació, en una norma amb rang de llei, d’un límit del 3 per mil 
d’aportacions per depòsits garantits i l’establiment d’una contribució real del 2 per mil en 
compte dels percentatges assenyalats anteriorment.

En segon lloc, el reial decret llei té com a objectiu l’aclariment i la millora tècnica del 
Reial Decret Llei 16/2011 en aquells punts que puguen generar inseguretat jurídica. En 
particular, aclarix i sistematitza el conjunt de recursos dels quals es pot nodrir el Fons per 
al compliment total de les seues funcions i també aclarix els instruments de suport que 
pot utilitzar el Fons per a fer front a les pèrdues sobrevingudes en les actuacions de 
reestructuració del sector bancari derivades del Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny.

Este reial decret llei es compon d’un article únic de modificació del Reial Decret Llei 
16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de 
Crèdit, dividit en quatre apartats.

El primer apartat dóna una nova redacció a l’article 6.2 del Reial Decret Llei 16/2011, 
de 14 d’octubre, a fi d’aclarir i sistematitzar el conjunt de recursos dels quals es nodrirà el 
Fons per tal d’aconseguir el compliment total de les seues funcions. Estos recursos són, 
en primer lloc, el mateix règim ordinari de contribucions; en segon lloc, les derrames que 
es puguen reclamar i, finalment, els recursos captats per mitjà de qualsevol operació 
financera d’endeutament del Fons. Amb caràcter addicional, se subratlla expressament 
que el Fons haurà de restaurar la suficiència del seu patrimoni quan este resulte insuficient 
per al compliment de les seues funcions.

El segon apartat s’orienta a l’elevació del límit de les aportacions anuals que hauran 
de satisfer les entitats adherides al Fons, i eleva este límit fins al 3 per mil. Al mateix 
temps, la derogació normativa que preveu el reial decret llei comporta l’augment automàtic 
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de les aportacions al 2 per mil, tal com establix l’article 3 del Reial Decret 2606/1996, de 
20 de desembre, sobre Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit. Esta derogació 
normativa implica que es deixa sense efecte el règim de disminució de les aportacions de 
les entitats que establixen estes ordes ministerials.

L’apartat tres no pretén sinó el manteniment del règim de majories vigent per a 
l’adopció de decisions en el Fons i adaptar la redacció als canvis de numeració derivats 
dels apartats anteriors i aclarir-la.

I, finalment, l’apartat quatre aclarix els instruments de suport financer que pot emprar 
el Fons a través de l’article 12 del Reial Decret Llei 16/2011, de 14 d’octubre.

L’adopció de les mesures que preveu este reial decret llei i, en particular, tant 
l’augment del límit legal d’aportacions com la derogació de les ordes ministerials de 
reducció d’estes mateixes resulta imprescindible per a reforçar la confiança en el nostre 
sistema financer i culminar el procés de recapitalització i reestructuració del nostre 
sistema financer amb el mínim cost per a l’erari públic. L’enfortiment del Fons a fi 
d’incrementar els seus recursos disponibles, tant en termes financers com de les facultats 
al seu abast, resulta necessari. Addicionalment, tal com ha succeït en anteriors ocasions 
de reforma dels sistemes de garantia de depòsits, l’especial sensibilitat de la matèria fa 
necessari evitar qualsevol incertesa eventual derivada del procés de modificació ordinari 
de la normativa. És per tot això que l’adopció d’estes mesures exigix acudir al procediment 
del reial decret llei i complir així els requisits de l’article 86 de la Constitució Espanyola pel 
que fa a la seua extraordinària i urgent necessitat.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
Espanyola, a proposta de la vicepresidenta del Govern d’Assumptes Econòmics i ministra 
d’Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua 
reunió del dia 2 de desembre de 2011,

DISPOSE:

Article únic. Modificar el Reial Decret Llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el 
Fons de Garantia de Depòsits d’Entitats de Crèdit.

El Reial Decret Llei 16/2011, de 14 d’octubre, pel qual es crea el Fons de Garantia de 
Depòsits d’Entitats de Crèdit, queda modificat com seguix:

U. L’apartat 2 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«2. Per al compliment de les seues funcions el Fons es nodrirà dels recursos 
següents:

a) Les aportacions anuals que preveu l’apartat següent.
b) Les derrames que realitze el Fons entre les entitats adherides a este, 

distribuïdes segons la base de càlcul de les aportacions.
c) Els recursos captats en els mercats de valors, préstecs o qualssevol altres 

operacions d’endeutament.
En tot cas, quan el patrimoni del Fons resulte insuficient per a l’exercici de les 

seues funcions, el Fons realitzarà les actuacions necessàries per a restaurar la 
seua suficiència.»

Dos. S’afig un nou apartat 3 a l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

«3. El Fons es nodrirà, en els termes que es determinen reglamentàriament, 
amb aportacions anuals de les entitats de crèdit integrades en este, l’import de les 
quals serà de fins al 3 per mil dels depòsits als quals s’estén la seua garantia, en 
funció de la tipologia de les entitats de crèdit.

Les aportacions al Fons se suspendran quan el fons patrimonial no compromés 
en operacions pròpies de l’objecte del Fons iguale o supere l’1% dels depòsits de 
les entitats adscrites a este.»
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Tres. El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 7 queda redactat de la manera 
següent:

«No obstant això, es requerirà majoria de dos terços per a acordar la realització 
de les derrames que preveu l’article 6.2.b), i per a les mesures que preveu el marc 
dels plans d’actuació als quals fa referència l’article 11.»

Quatre. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Mesures de suport a la reestructuració i el reforçament dels recursos 
propis d’una entitat.

1. En cas que es reestructure ordenadament una entitat de crèdit realitzada 
dins del corresponent pla aprovat pel Banc d’Espanya en els supòsits que preveu 
l’article 7.1 del Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració 
bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, la Comissió 
Gestora del Fons de Garantia de Depòsits en Entitats de Crèdit podrà executar 
qualsevol de les actuacions que preveu l’article 13.1 a favor de les entitats 
financeres que participen en la reestructuració fins al límit de les pèrdues 
ocasionades per esta operació.

De la mateixa manera, en cas que s’adopten mesures de suport financer per al 
reforçament dels recursos propis d’una entitat de crèdit en virtut de l’article 9 del 
Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny, la Comissió Gestora del Fons de Garantia 
de Depòsits en Entitats de Crèdit podrà executar qualsevol de les actuacions que 
preveu l’article 13.1 a favor de les entitats financeres que participen en l’operació 
fins al límit de les pèrdues ocasionades per esta operació.

2. La Comissió Gestora podrà acordar el que preveu l’apartat anterior tenint 
en compte el benefici del conjunt del sistema d’entitats adherides i sempre que 
l’estimació del cost a càrrec seu siga inferior als desembossaments que haja hagut 
de realitzar si opta, en el moment de l’adopció del pla, per realitzar, en compte 
d’este, el pagament dels imports garantits.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen 
al que preveu este reial decret llei i, en particular, l’Orde ECO/318/2002, de 14 de febrer; 
l’Orde ECO/2801/2003, de 3 d’octubre, i l’Orde EHA/3515/2009, de 29 de desembre.

Disposició final primera. Títols competencials.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen les regles 6a, 11 i 13 de 
l’article 149.1 de la Constitució Espanyola, que atribuïx a l’Estat la competència sobre 
legislació mercantil, bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances i bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de desembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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