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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3395

Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al
Finançament dels Pagaments a Proveïdors.

En els últims anys s’ha produït un progressiu agreujament del problema dels
impagaments d’administracions territorials als seus proveïdors de béns i servicis, amb
especial impacte en les xicotetes i mitjanes empreses. Esta situació, que afecta tant les
entitats locals com les comunitats autònomes, ha de ser abordada en tota la seua
dimensió i, per tant, requerix una aproximació global a través d’instruments a la mesura
de la seua magnitud. El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, constituïx el punt de
partida d’esta actuació.
Es tracta, en conseqüència, de crear l’instrument necessari per a executar un pla de
pagament a proveïdors que garantisca el bon fi del mecanisme creat en el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, extensible, a més, a les comunitats autònomes de conformitat amb
l’acord aconseguit en el Consell de Política Fiscal i Financera subscrit el 6 de març de 2012.
L’objectiu últim del dit pla és la recuperació de l’activitat econòmica, la qual cosa exigix
que les operacions en què es concrete nasquen amb la màxima garantia d’efectivitat i
eficàcia.
Este reial decret llei establix les condicions que permeten l’obtenció de recursos
financers suficients per al finançament de les operacions d’endeutament que es puguen
concertar per al pagament de les obligacions pendents.
La magnitud de la xifra requerida, a l’entorn de 35.000 milions d’euros, exigix la
participació del nombre més gran possible d’entitats de crèdit que operen a Espanya.
Esta participació s’ha de realitzar en les condicions de mercat que tinguen en compte
les especials característiques de les operacions que es plantegen.
Per la part relativa a les administracions territorials, en primer lloc s’adequa l’atenció
als compromisos que assumixen a la realitat de la seua situació financera, i es fixa per a
estes un termini de 10 anys amb 2 de carència, la qual cosa és necessària perquè
l’operació siga sostenible.
En segon lloc, i des del punt de vista operatiu, permet que el pagament dels
venciments es realitze de manera agregada, simplificant tota l’operativa derivada de la
multiplicitat sense precedents d’operacions a realitzar en períodes de temps
extremadament curts.
Com a resultat de les consideracions anteriors, es fa necessària la creació de l’entitat
de dret públic denominada Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. La
dita entitat constituïx un vehicle capaç de donar una resposta eficaç a totes les qüestions
assenyalades anteriorment i, amb això, garantir l’eficàcia dels mecanismes adoptats.
El Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors es constituïx com a entitat
de dret públic, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar; habilitada per a la
concertació en els mercats de capitals de qualsevol classe d’operacions d’endeutament,
les quals comptaran amb la garantia de l’Estat, així com per a la concertació amb les
entitats locals i comunitats autònomes de les operacions de crèdit necessàries per al
pagament de les seues obligacions.
De la mateixa manera, es preveu que el Fons satisfaça directament les obligacions
pendents de pagament subrogant-se en el dret de crèdit davant de l’administració
territorial deutora.
Ara bé, l’eficàcia de totes estes mesures descansa, de manera essencial, en la
sostenibilitat del mecanisme que s’articula. Això exigix un compromís rigorós de les

Pàg. 1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 60

Dissabte 10 de març de 2012

Secc. I.

administracions territorials amb el compliment de les obligacions que assumixen al seu
torn garantit per la possibilitat de retenció de la seua participació en els ingressos de
l’Estat, tal com es preveu en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Per això, les mesures adoptades van acompanyades de l’exigència d’una forta
disciplina fiscal a les administracions territorials, i per això es despleguen les obligacions
que establix el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, per a les entitats locals, i que
podran ser extensibles a les comunitats autònomes que decidisquen acollir-se a este
mecanisme.
Tot l’anterior té reflex en les disposicions que este reial decret llei conté en relació tant
amb la possibilitat de retenció de la participació en els ingressos de l’Estat corresponents
a les entitats locals com amb el seguiment dels seus plans d’ajust, verdadera clau de
volta de la sostenibilitat del sistema en el seu conjunt i garantia que la solució que ara
s’arbitra esdevinga definitiva.
El Fons no implica increment de les entitats públiques existents en la mesura que
s’assenta sobre la base d’una altra entitat en procés d’extinció, el Fons per a l’Adquisició
d’Actius Financers, els resultats econòmics del qual permeten afrontar la constitució
d’esta entitat sense increment de cap gasto públic, complint amb això els objectius
d’austeritat i simplificació de l’estructura de l’Administració pública prioritaris per al
Govern.
Quant a la seua estructura, el reial decret llei es compon de quatre títols i 10 articles.
El títol preliminar conté les disposicions de caràcter general, i concreta el seu objectiu
i àmbit d’aplicació.
El títol I, dedicat íntegrament al Fons, consta de dos capítols. El capítol I en regula la
constitució i règim jurídic; el capítol II conté els articles que establixen el règim financer i
de control i l’òrgan de govern, un consell rector integrat per representants dels ministeris
d’Economia i Competitivitat i d’Hisenda i Administracions Públiques.
El títol II establix les condicions de concertació de les operacions de crèdit entre el
Fons i les administracions territorials així com, pel que fa a les entitats locals, el règim de
retenció de la participació que els correspon en els ingressos de l’Estat que resulte
necessària per a fer front a les obligacions que assumisca el Fons.
El títol III, amb un únic article, es dedica al seguiment dels plans d’ajust i preveu un
informe periòdic que haurà de ser presentat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, el qual podrà avaluar-lo i sotmetre’n el resultat al Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
Per a acabar, el reial decret llei conté sis disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i tres finals.
Finalment, en el conjunt i en cada una de les mesures que s’adopten, concorren, per
la seua naturalesa i finalitat, les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que
exigix l’article 86 de la Constitució Espanyola com a pressupòsits que habiliten per a
l’aprovació d’un reial decret llei.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució
Espanyola, a proposta dels ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia
i Competitivitat, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió del
dia 9 de març de 2012,
DISPOSE:
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions de caràcter general
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

Constituïx l’objecte d’este reial decret llei la regulació de les condicions d’execució de
les operacions destinades al pagament de les obligacions pendents de les entitats locals i
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de les comunitats autònomes que s’hagen acollit al mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament a proveïdors.
A estos efectes, es constituïx el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors
i se n’establix el règim jurídic.
TÍTOL I
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors
CAPÍTOL I
Constitució i règim jurídic
Article 2.

Constitució.

1. Es crea el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors amb la finalitat
de coadjuvar a la concertació de les operacions referides en l’article 1.
2. El Fons queda adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la
Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa i està, pel que fa a les funcions que
establixen els articles 8 i 10, sota la tutela del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, del qual depén funcionalment a estos efectes.
Article 3.

Règim jurídic.

1. El Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors tindrà la condició
d’entitat pública de les incloses en l’article 2.1.g) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
2. El seu règim jurídic serà el contingut en este reial decret llei i en les normes que
es dicten per a desplegar-lo, i li serà d’aplicació supletòria el que establix la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat.
3. A este Fons li serà aplicable el que disposa per al sector públic empresarial
l’article 3.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
CAPÍTOL II
Finançament, òrgans de govern i control del Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors
Article 4.

Finançament.

1. El Fons es dota amb una aportació per un import de fins a 6.000.000 milers
d’euros amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, dels quals 1.500.000 milers
d’euros seran desembossables en 2012.
2. Amb este fi, per mitjà d’este reial decret llei, es concedix un crèdit extraordinari al
pressupost en vigor de la secció 27, Ministeri d’Economia i Competitivitat, servici 03
«Secretaria d’Estat d’Economia», programa 923 M «Direcció i servicis generals
d’Economia i Hisenda», capítol 8 «Actius financers», article 87 «Aportació patrimonial al
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors» per un import d’1.500.000 milers
d’euros.
El crèdit extraordinari a què es referix el paràgraf anterior es finançarà amb deute
públic.
3. Per al compliment dels seus fins, el Fons podrà captar finançament en els mercats
de capitals nacionals i estrangers per mitjà, entre altres, de l’emissió de valors, la
concertació de préstecs i l’obertura de crèdits, així com de qualsevol altra operació
d’endeutament. Podrà realitzar operacions de canvi, compra i conversió sobre les

Pàg. 3

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 60

Dissabte 10 de març de 2012

Secc. I.

operacions descrites, dins dels límits que per a cada exercici es fixen en la llei de
pressupostos generals de l’Estat.
4. Amb la mateixa finalitat, l’Estat podrà concertar operacions de préstec amb el
Fons dins del límit que s’establisca en la llei de pressupostos generals de cada exercici.
Els préstecs concertats amb l’Estat garantiran, amb la suficient antelació, el pagament de
les obligacions contretes.
5. Addicionalment, el Fons podrà realitzar operacions de gestió activa de la seua
tresoreria.
6. Així mateix, a fi de minimitzar l’exposició a riscos financers, podrà concertar
operacions basades en instruments financers.
7. Les emissions de valors que realitze el Fons es regiran pel que disposen este
reial decret llei i les normes que el despleguen.
8. Els deutes i obligacions que el Fons contraga per a la captació de finançament
gaudiran davant de tercers de la garantia de l’Estat. La dita garantia té el caràcter
d’explícita, irrevocable, incondicional i directa.
Article 5.

Òrgans de Govern.

1. L’administració, gestió i direcció del Fons correspondran a un consell rector.
2. El Consell Rector estarà integrat per un representant de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i Gastos, un representant de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques, un representant de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa i un
representant de la Secretaria General del Tresor i Política Financera. Igualment, formaran
part del Consell Rector, amb veu però sense vot, un representant de l’Advocacia General
de l’Estat i un altre de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El Consell Rector podrà estar copresidit pel representant de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques i el representant de la Secretaria d’Economia i Suport a
l’Empresa si així ho acorda, i, si no, tindrà una presidència rotatòria.
3. El Consell Rector tindrà, entre altres, les funcions següents:
a) Establir les directrius de gestió.
b) Efectuar el seguiment i l’avaluació de l’activitat del Fons.
c) Decidir l’aplicació dels rendiments del Fons.
d) Aprovar el projecte de pressupostos d’explotació i capital.
e) Formular i aprovar els comptes anuals.
f) Qualssevol altres actuacions que deriven del que establix la Llei 47/2003, de 26
de novembre.
g) Aprovar l’informe trimestral sobre la gestió del Fons.
h) Aprovar les seues normes internes de funcionament.
i) Adoptar els acords pertinents, inclosa la contractació de servicis amb entitats
públiques o privades, per a dotar el Fons dels mitjans materials i personals que siguen
necessaris.
4. A fi de valorar les propostes i la resta de decisions que siguen de la seua
competència, el Consell Rector comptarà amb l’assessorament tècnic que considere
oportú, i en particular el del Banc d’Espanya i el de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors.
5. El règim jurídic d’actuació del Consell Rector 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 Procediment Administratiu Comú.
6. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat controlarà el Fons a través de
l’auditoria pública, en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
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Règim comptable.

1. El Fons haurà d’aplicar els principis i normes de comptabilitat arreplegats en el
Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat de l’empresa espanyola, així com les
adaptacions i disposicions que el despleguen.
2. El Fons retrà comptes al Tribunal de Comptes d’acord amb el que preveu la Llei
47/2003, de 26 de novembre.
3. Sense perjuí de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la seua
llei orgànica, la gestió economicofinancera del Fons estarà sotmesa a una auditoria
pública realitzada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en els termes
que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
TÍTOL II
Operacions de crèdit amb entitats locals i comunitats autònomes
Article 7.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. El Fons concertarà operacions de crèdit amb les comunitats autònomes que
s’acullen al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors i amb
les entitats locals per al pagament de les obligacions pendents d’entitats locals i
comunitats autònomes.
2. Si és el cas, el Fons podrà realitzar operacions de cancel·lació d’obligacions
pendents de pagament de les dites administracions territorials per instrucció del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
3. En tot cas, la disposició del finançament concedit a les administracions territorials
es farà per mitjà del pagament directe als proveïdors, i el Fons se subrogarà en els drets
que corresponguen al dit proveïdor davant de les dites administracions territorials per
l’import efectivament satisfet conforme al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Article 8.

Retenció de la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat.

1. Les operacions de crèdit previstes en el present títol que concerten les entitats
locals estaran garantides per les retencions previstes en l’article 11 del Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer.
2. L’Estat transferirà al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors les
participacions en els ingressos de l’Estat retingudes a les entitats locals per a la satisfacció
de les obligacions derivades de l’operació. S’aplicarà el que preveu la disposició addicional
quarta del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els termes que, si és el cas, establisca la llei de
pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici.
3. Si l’entitat local no ha concertat l’operació d’endeutament, la retenció que preveu
l’article 11 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, compensarà els gastos i costos
financers en què s’haja incorregut.
4. S’aplicaran igualment les normes anteriors a aquelles entitats locals que no hagen
concertat l’operació de crèdit.
Article 9.

Agent de pagaments.

Correspondrà a l’Institut de Crèdit Oficial l’administració i gestió de les operacions que
es concerten a l’empara d’este reial decret llei per mitjà del pagament de la corresponent
compensació econòmica.
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TÍTOL III
Seguiment del pla d’ajust
Article 10.

Obligacions d’informació d’entitats locals.

Amb caràcter general, les entitats locals que concerten les operacions d’endeutament
previstes en este reial decret llei hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust
previstos en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i
135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’haurà de presentar
l’informe anterior amb periodicitat trimestral.
De l’informe de l’interventor es donarà compte al ple de la corporació local.
Este informe, el contingut del qual es determinarà reglamentàriament, se sotmetrà, a
requeriment del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la valoració pels òrgans
competents d’este, que informaran del resultat de la valoració al Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
Així mateix, a fi de garantir el reembossament de les quantitats derivades de les
operacions d’endeutament concertades, les entitats locals que les hagen concertades
podran ser sotmeses a actuacions de control per part de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat. La Intervenció General concretarà els controls a realitzar i el seu
abast, en funció del risc que es derive del resultat de la valoració dels informes de
seguiment.
Per a l’execució de les dites actuacions de control, la Intervenció General podrà
sol·licitar la col·laboració d’altres òrgans públics i d’empreses privades d’auditoria, que
s’hauran d’ajustar a les normes i instruccions que aquella determine. El finançament
necessari es realitzarà amb càrrec als recursos del Fons.
Disposició addicional primera.

Extensió del règim del deute de l’Estat.

S’estén el règim del deute de l’Estat previst en el Reial Decret 505/1987, de 3 d’abril,
pel qual es disposa la creació d’un sistema d’anotacions en compte per al deute de l’Estat,
als valors de renda fixa representats per mitjà d’anotacions en compte que emeta el Fons
establit en virtut d’este reial decret llei.
Disposició addicional segona.

Extensió del règim fiscal del deute de l’Estat.

Els deutes que el Fons contraga per a la captació de fons tindran el mateix règim
fiscal que el deute de l’Estat tant per a residents com per a no residents.
Disposició addicional tercera. Aplicació del mecanisme de finançament per al pagament
a proveïdors de les entitats locals.
Als efectes de l’aplicació del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals:
1. S’entendran incloses en el seu àmbit d’aplicació les obligacions pendents de
pagament derivades de contractes de gestió de servicis públics en la seua modalitat de
concessió, sempre que complisquen els requisits previstos en el mencionat reial decret
llei.
2. En els supòsits de cancel·lació fraccionada mencionats en l’article 3.3 del Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, l’exigibilitat de l’obligació pendent de pagament a què
es referix esta norma s’entendrà referida a l’import total pendent de pagament en el
moment en què l’entitat local deutora n’emeta la relació certificada.
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3. Només es podran considerar incloses en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada norma
les entitats locals a les quals siguen aplicables els models de participació en tributs de
l’Estat, a les quals es referixen els capítols III i IV, dels títols II i III del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
4. Com a conseqüència de les especialitats del seu règim foral, el mencionat Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, no serà aplicable a les entitats locals del País Basc i
de Navarra.
5. El pla d’ajust que regula l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,
serà elaborat per les respectives corporacions locals, d’acord amb la seua potestat
d’autoorganització, i es presentarà, amb un informe de l’interventor, perquè l’aprove el ple
de la corporació local.
Disposició addicional quarta. Avançament de la liquidació definitiva de la participació de
les entitats locals en tributs de l’Estat de l’any 2010.
1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques anticiparà d’ofici el 50 per cent
de l’import estimat dels saldos de les liquidacions definitives de la participació en tributs
de l’Estat que resulten a favor de les entitats locals corresponents a l’any 2010, per tots
els conceptes de finançament a què es referixen els capítols III i IV, tant del títol II com del
títol III del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Este avançament tindrà, si és el cas, la consideració de pagament a compte de la
liquidació mencionada, el càlcul de la qual es farà l’any 2012, i, mentres no s’aprove la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, es transferirà, en la part que
corresponga a l’estat de gastos, amb càrrec al crèdit dels Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2011 prorrogats, dotat en la secció 36, servici 21, programa 942M,
concepte 468, relatiu a la liquidació definitiva d’anys anteriors i compensacions derivades
del nou sistema de finançament. Si està aprovada l’esmentada Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, es transferirà amb càrrec al crèdit corresponent als mencionats
secció, servici, programa i concepte del corresponent estat de gastos. L’avançament que
corresponga a la liquidació estimada de la cessió d’impostos estatals es tramitarà com a
devolucions d’ingressos en el concepte a què es referisca aquella cessió.
3. L’import restant de la liquidació definitiva que es calcule, una vegada coneguts
tots els elements necessaris per a això, es transferirà en la part que corresponga a l’estat
de gastos amb càrrec al concepte dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012
dotat per a aquella finalitat i la part que corresponga a la cessió d’impostos estatals es
tramitarà com a devolucions d’ingressos en el concepte a què es referisca aquella cessió.
4. Es compensaran amb càrrec a aquell avançament els deutes que, si és el cas,
tinguen les entitats locals amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social, en aplicació de la disposició addicional quarta
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb els criteris que establix l’article 125 de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
5. No es podrà reconéixer l’avançament a què es referix el present precepte a
aquelles entitats locals a les quals, en la data d’entrada en vigor de la norma present,
se’ls estiga aplicant la retenció de les entregues a compte de la participació en tributs de
l’Estat en compliment de l’article 36 de la Llei 2/2012, de 4 de març, d’Economia
Sostenible.
6. Mitjançant una llei de pressupostos generals de l’Estat es podran establir i regular
els avançaments de les liquidacions definitives de la participació de les entitats locals en
tributs de l’Estat corresponents a exercicis posteriors a 2010.
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Disposició addicional quinta. Mecanismes extraordinaris de finançament per al
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.
Les comunitats autònomes que s’acullen al mecanisme extraordinari de finançament
per al pagament als proveïdors aprovaran un acord del Consell de Govern o òrgan
competent en el qual conste expressament que s’assumix l’Acord del Consell de Política
Fiscal i Financera aprovat el 6 de març de 2012.
Disposició addicional sexta.
Proveïdors.

Extinció del Fons per al Finançament dels Pagaments a

El Consell de Ministres podrà acordar l’extinció i liquidació del Fons per al Finançament
dels Pagaments a Proveïdors.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

A l’entrada en vigor d’este reial decret llei queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que s’hi establix.
Disposició final primera. Modificació de l’annex III de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
S’addiciona en l’annex III de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2011 el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors per un import
de 35.000.000 milers d’euros. S’entén que la xifra autoritzada es correspon amb l’emissió
de valors, la concertació de préstecs i l’obertura de crèdits, i qualsevol altra operació
d’endeutament, així com les operacions de canvi, compra i conversió sobre les operacions
descrites.
Disposició final segona.

Habilitació normativa.

S’autoritza els ministres d’Economia i Competitivitat i d’Hisenda i Administracions
Públiques per a dictar les normes necessàries per a l’aplicació i desplegament del que
preveu este reial decret llei.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de març de 2012.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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