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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4440 Reial decret llei 11/2012, de 30 de març, de mesures per agilitzar el pagament 

de les ajudes als damnificats pel terratrèmol, reconstruir els immobles 
enderrocats i impulsar l’activitat econòmica de Llorca.

El terratrèmol de Llorca ocorregut l’11 de maig de 2011 va provocar nombrosos danys 
personals i materials. Transcorreguts deu mesos des de la catàstrofe, les mesures 
compensatòries i de foment aprovades pel Govern de la nació el 2011 no s’han 
materialitzat íntegrament, de manera que no s’ha pogut garantir el ple restabliment de la 
normalitat a la localitat. Els efectes pertorbadors que genera aquesta situació es projecten 
en tots els àmbits d’activitat al municipi i constitueixen un llast per a la recuperació i el 
desenvolupament del teixit social i econòmic de Llorca.

L’anàlisi de l’evolució dels sistemes de gestió de les ajudes que preveuen el Reial 
decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els 
danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia, 
i el Reial decret llei 17/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures 
complementàries per pal·liar els danys produïts pels moviments sísmics esdevinguts a 
Llorca l’11 de maig de 2011, ha evidenciat que hi ha dificultats administratives que estan 
impedint que les ajudes arribin efectivament als destinataris. El present Reial decret llei, 
des d’aquesta perspectiva, té un objectiu cardinal: garantir de manera urgent que les 
ajudes siguin satisfetes amb la màxima celeritat possible i compleixin la funció de 
solidaritat i justícia que en van inspirar l’establiment, així com afavorir la reconstrucció de 
Llorca i impulsar la seva activitat econòmica.

Per donar compliment a aquesta finalitat, s’instrumenta un procediment de pagament 
a beneficiaris, mitjançant abonament per les entitats financeres amb seu a Llorca, amb el 
conveni previ amb l’Institut de Crèdit Oficial. D’aquesta manera, l’Institut de Crèdit Oficial 
proveeix inicialment dels recursos financers necessaris per atendre l’exigència 
peremptòria de pagament de les ajudes. Aquest procediment té caràcter excepcional i 
urgent, atesa la situació economicopressupostària actual i la demora en la liquidació i 
pagament de les ajudes als beneficiaris.

D’altra banda, es preveu la possibilitat que en el marc de les actuacions de 
reconstrucció dels habitatges enderrocats, i tenint en compte les circumstàncies 
excepcionals derivades de la situació de naturalesa catastròfica, aquestes actuacions 
puguin ser objecte d’execució forçosa. Així mateix, l’Entitat Pública Empresarial del Sòl 
(SEPES) adquireix la condició d’agent edificador en aquests procediments d’execució 
forçosa i s’estipula el procediment per atribuir-li aquestes funcions.

Finalment, la gravetat persistent de la situació actual posa de manifest que perduren 
desequilibris econòmics i socials que exigeixen mesures correctores de tipus fiscal, amb 
la finalitat de reduir la càrrega tributària que han de satisfer els ciutadans de Llorca.

En el Reial decret llei es complementen les ajudes aprovades anteriorment a favor 
dels afectats pels moviments sísmics esdevinguts a Llorca l’11 de maig de 2011, de 
manera que s’habilita la possibilitat que els obligats tributaris afectats pels moviments 
sísmics puguin sol·licitar a l’Administració tributària de l’Estat l’ajornament dels deutes 
tributaris meritats per l’impost sobre societats i per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques corresponents a l’exercici 2011.

En l’àmbit dels tributs locals, es prorroguen per a 2012 els beneficis fiscals establerts 
en el Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, per a l’impost sobre béns immobles i l’impost 
sobre activitats econòmiques.

En els pròxims mesos l’Administració General de l’Estat, la Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia i l’Ajuntament de Llorca elaboraran un pla que, a més de complementar 
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les mesures contingudes aquí, les executades i les que estan pendents d’executar, 
inclourà altres iniciatives adreçades a impulsar l’activitat econòmica i social del municipi.

La situació exposada condiciona clarament la naturalesa de l’instrument jurídic 
adequat per implementar aquestes mesures. Com s’ha expressat anteriorment, les 
dificultats administratives que han impedit que les ajudes inicialment previstes en els 
reials decrets llei 6/2011 i 17/2011 arribessin als destinataris, juntament amb el temps 
transcorregut des del succés catastròfic, agreugen especialment la situació dels afectats i 
donen lloc a la necessitat immediata de reparar els danys que han sofert i, per tant, 
permeten al Govern invocar l’extraordinària i urgent necessitat com a pressupòsit 
necessari per recórrer 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, a 
proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, del ministre de l’Interior, de la ministra de Foment i 
del ministre d’Economia i Competitivitat, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 30 de març de 2012,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Les mesures que estableix aquest Reial decret llei tenen per objecte la regulació d’un 
procediment que asseguri el pagament de les ajudes previstes en el Reial decret 
llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys 
causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia, i en el 
Reial decret llei 17/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures complementàries 
per pal·liar els danys produïts pels moviments sísmics esdevinguts a Llorca l’11 de maig 
de 2011.

De la mateixa manera es preveuen mecanismes per afavorir la reconstrucció de 
Llorca i beneficis fiscals als obligats tributaris amb domicili al municipi.

CAPÍTOL II

Mesures per permetre el pagament de les ajudes concedides als beneficiaris

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Les ajudes incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol són les següents:

a) Les ajudes per a lloguer d’habitatges i reposició de béns que preveu l’article 3.1.a) 
del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig.

b) Les ajudes per a reparació, rehabilitació i reconstrucció d’habitatges que preveu 
l’article 3.1.c) del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig.

c) Les ajudes per a la reparació, rehabilitació i reconstrucció de locals o establiments 
mercantils, industrials o de serveis que preveu l’article 3.1.d) del Reial decret llei 6/2011, 
de 13 de maig.

Article 3. Procediment de concessió de les ajudes.

1. La concessió de les ajudes a què es refereix aquest Reial decret llei s’ha de 
desenvolupar d’acord amb el procediment que regulen els reials decrets llei enunciats a 
l’article 1 i les normes de desplegament aprovades per la Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia.
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2. La Comissió Mixta regulada a l’article 7 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de 
maig, encarregada de la valoració, la determinació i la quantia de les ajudes, s’ha de 
reunir setmanalment, amb l’objectiu de donar celeritat a la resolució dels procediments.

3. En el supòsit que l’òrgan concedent declari posteriorment la invalidesa de l’acte 
de concessió de l’ajuda o declari el seu reintegrament per incompliment de les condicions 
imposades, el beneficiari està obligat a retornar les quantitats percebudes indegudament 
a l’òrgan competent per a la concessió de les ajudes, en els termes que preveuen la 
legislació de subvencions i la resta de normes de desplegament que siguin aplicables.

4. El procediment per a la declaració de nul·litat de l’acte o per al reintegrament de 
l’ajuda l’ha d’instruir i resoldre la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, que ha de 
restituir a l’Administració General de l’Estat la part que, si s’escau, correspongui com a 
conseqüència de la part finançada per aquesta.

Article 4. Pagament de les ajudes.

1. L’Institut de Crèdit Oficial ha de tramitar el pagament de les ajudes amb la 
col·laboració de les entitats de crèdit amb les quals prèviament hagi subscrit el contracte 
de prestació de serveis preceptiu.

2. Els beneficiaris a què es refereix aquest Reial decret llei han de percebre, 
mitjançant ingrés per transferència en el seu compte corrent, l’import de l’ajuda que tinguin 
reconeguda. En tot cas han de complir les obligacions imposades a la normativa 
autonòmica i en aquest Reial decret llei, relatives al compliment dels fins de les ajudes.

Els beneficiaris de les ajudes per a la reconstrucció poden cedir el seu dret de 
cobrament de l’ajuda a favor d’un promotor privat o a favor de l’Entitat Pública Empresarial 
del Sòl (SEPES). En aquest últim cas només es pot fer la cessió quan es reuneixin totes 
les condicions que estableixen els articles 8 i 11 d’aquest Reial decret llei.

3. L’Institut de Crèdit Oficial ha de tramitar mensualment l’ordre de pagament de les 
ajudes una vegada determinats els imports definitius de les ajudes certificades per l’òrgan 
competent per a la concessió de les ajudes de la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia.

CAPÍTOL III

Procediment de finançament a través de l’Institut de Crèdit Oficial

Article 5. Finançament de les ajudes.

1. L’Institut de Crèdit Oficial, a través de la línia específica «ICO-LORCA», ha 
d’establir els mecanismes necessaris per atendre els pagaments que preveu l’article 
anterior i ha de disposar amb altres entitats financeres el procediment per a l’abonament 
de les ajudes.

2. La línia de finançament «ICO-LORCA» té un import màxim de 115.000.000 
d’euros i té vigència fins al límit del pagament de les ajudes concedides.

3. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia 
han de satisfer a l’Institut de Crèdit Oficial, en el percentatge establert a les normes 
enumerades a l’article 1 d’aquest Reial decret llei, el finançament atès per aquesta entitat.

4. L’Administració General de l’Estat ha de transferir a l’Institut de Crèdit Oficial, en 
el termini màxim de quinze dies a comptar de la data de la resolució dictada per l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a la concessió de les 
ajudes, les quantitats que li corresponguin segons els acords de la Comissió Mixta a què 
es refereix l’article 7 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, i el percentatge de 
finançament que té atribuït.

5. L’Institut de Crèdit Oficial ha de subscriure amb la Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia un préstec bilateral, per un import màxim de 115.000.000 d’euros, 
ampliable en cas de necessitat i previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics, per poder atendre el pagament de les ajudes el finançament de les 
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quals correspon parcialment a aquesta. Les condicions financeres del préstec les acorda 
l’Institut de Crèdit Oficial, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics.

En tot cas el reconeixement i pagament de les ajudes per la Comunitat Autònoma de 
la Regió de Múrcia s’ha de portar a terme amb subjecció a les normes pressupostàries i 
de control previstes a l’ordenament jurídic de la Comunitat.

6. El principal, els interessos i, si s’escau, la comissió del finançament de l’operació de 
préstec bilateral indicada en el punt anterior estan coberts per la retenció a efectuar a favor 
de l’Institut de Crèdit Oficial dels recursos del sistema de finançament de la Comunitat 
Autònoma de la Regió de Múrcia, en igualtat de rang amb els crèdits de la hisenda pública i 
de la Seguretat Social i en els termes que preveu la legislació vigent o els que resultin de la 
modificació de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sense perjudici d’això, es poden concedir garanties addicionals en els termes que 
pugui preveure la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. A aquests efectes la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics ha 
d’adoptar amb caràcter d’urgència els acords pertinents per a la posada en funcionament 
dels mecanismes financers necessaris amb aquesta finalitat, de conformitat amb els 
requisits i efectes que preveu aquest Reial decret llei.

Article 6. Obligacions de subministrament d’informació.

1. La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia ha de trametre a l’Institut de Crèdit 
Oficial, a través de la plataforma telemàtica habilitada a l’efecte, la relació nominativa dels 
beneficiaris als quals s’han d’abonar les ajudes. Amb aquesta mateixa data l’esmentada 
relació nominativa s’ha de trametre igualment al Comissionat del Govern per a la 
Reconstrucció i Reactivació Econòmica de la Zona de Llorca.

Aquesta relació ha d’incloure, com a mínim, el nom i el NIF/CIF del beneficiari, el seu 
domicili, el número de compte, el concepte en virtut del qual es concedeixen, així com els 
imports definitius d’aquestes ajudes i tota la informació necessària perquè l’Institut de 
Crèdit Oficial pugui realitzar els pagaments corresponents. Aquesta relació s’ha de 
remetre així mateix a la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia.

2. En cas que per incorrecció en les dades facilitades no es puguin abonar algunes 
de les ajudes, l’import corresponent s’ha de dipositar en un compte específic a nom de la 
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia fins que es duguin a terme les actuacions 
necessàries per a la seva aplicació correcta.

3. L’Institut de Crèdit Oficial ha d’enviar a les entitats financeres amb les quals es 
concerti el pagament directe de les ajudes la informació que preveu l’apartat anterior, per 
mitjà de la plataforma telemàtica.

4. L’Institut de Crèdit Oficial ha de trametre a la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia, a la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i al 
Comissionat del Govern per a la Reconstrucció i Reactivació Econòmica de la Zona de 
Llorca, amb caràcter mensual, una relació dels abonaments duts a terme el mes anterior, 
en compliment d’aquest Reial decret llei.

CAPÍTOL IV

Reconstrucció dels habitatges enderrocats

Article 7. Edificació voluntària.

Les ajudes per a la reconstrucció dels habitatges destruïts o enderrocats constitueixen 
el beneficiari en l’obligació legal de reconstruir-los mitjançant la presentació de la 
corresponent sol·licitud de llicència municipal en el termini de dos mesos des de la concessió 
de les ajudes corresponents, en els termes que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
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Les activitats de reconstrucció estan subjectes a les normes urbanístiques i tècniques 
en matèria d’edificació.

La manca de compliment voluntari del deure de reconstrucció dels habitatges 
enderrocats dins el termini escaient no comporta la revocació o el reintegrament de l’ajuda 
concedida en els casos d’edificació forçosa que preveu l’article següent.

Article 8. Edificació forçosa.

Les actuacions de reconstrucció dels habitatges afectats, ateses les excepcionals 
circumstàncies concurrents derivades de la situació de naturalesa catastròfica, i per 
atendre urgentment el restabliment de la normalitat, poden ser objecte d’execució forçosa, 
en els termes que estableix el text refós de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, la normativa urbanística de la Regió de Múrcia i de 
l’Ajuntament de Llorca, una vegada transcorreguts dos mesos des de la concessió de 
l’ajuda corresponent.

Article 9. Condició d’agent edificador de SEPES en els casos d’edificació forçosa.

SEPES té la condició d’agent edificador en els procediments de substitució forçosa de 
l’edificació d’habitatges o edificis afectats, sigui quina sigui la naturalesa jurídica d’aquells, 
en els termes que preveu el text refós de la Llei del sòl i de la normativa urbanística de la 
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i de l’Ajuntament de Llorca, entenent ampliat 
l’objecte de l’entitat previst en el seu Estatut a aquests efectes.

Les administracions públiques competents han de signar amb SEPES els convenis 
administratius necessaris per al finançament i la realització de les actuacions d’execució 
forçosa de les obligacions d’edificació.

Sense perjudici del que disposa aquest article, la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia, en l’àmbit de les seves competències, pot dictar les normes que siguin necessàries 
ateses les circumstàncies excepcionals i singulars que concorren en les activitats de 
reconstrucció derivades de les conseqüències del terratrèmol i la urgència necessària per 
al restabliment de la normalitat urbanística al municipi de Llorca.

Article 10. Procediment per a l’atribució d’actuacions a SEPES en els casos d’edificació 
voluntària.

Els propietaris o copropietaris afectats i subjectes a les obligacions legals de 
reconstrucció poden atribuir a SEPES la condició de representant legal per a la realització 
voluntària de totes les actuacions administratives, notarials i registrals, així com qualssevol 
altres actuacions contractuals i materials de tota classe que siguin necessàries per a la 
reconstrucció voluntària dels edificis i habitatges afectats, i aquesta entitat pública pot 
actuar com a fiduciària amb ple poder de disposició, entenent ampliat l’objecte estatutari 
de l’entitat a aquests efectes.

L’atribució assenyalada a l’apartat anterior ha de tenir lloc, a través d’acord unànime 
dels copropietaris, mitjançant la cessió del dret de cobrament de les ajudes una vegada 
resoltes, amb l’objectiu de ser destinat a la retribució de les activitats esmentades en el 
paràgraf anterior, realitzades per compte del beneficiari respectiu. A aquests efectes, s’ha 
de concedir un tràmit d’audiència específica als interessats i oferir-los les opcions 
assenyalades com a fórmula substitutòria de les ajudes en metàl·lic.

La resolució administrativa de concessió de l’ajuda, que també s’ha de notificar a 
l’entitat pública, ha de contenir expressament la referència a la cessió i constitueix títol 
suficient per atribuir-li les facultats corresponents als beneficiaris.

L’encàrrec a SEPES de les atribucions dels propietaris per a la realització voluntària 
de les activitats de reconstrucció, una vegada cobrades les ajudes reconegudes, està 
condicionat al lliurament efectiu a l’entitat pública de les quantitats corresponents, 
circumstància que ha de quedar reflectida en el document públic corresponent en què es 
formalitzi l’encàrrec.
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CAPÍTOL V

Beneficis fiscals

Article 11. Beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles i en l’impost sobre activitats 
econòmiques.

Es prorroguen per a l’exercici 2012 els beneficis fiscals establerts per a l’impost sobre 
béns immobles i l’impost sobre activitats econòmiques a l’article 12 del Reial decret 
llei 6/2011, de 13 de maig.

Article 12. Ajornament de deutes tributaris.

Prèvia sol·licitud dels obligats tributaris que hagin resultat afectats pels moviments 
sísmics a què es refereix el Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, l’Administració 
tributària concedeix l’ajornament dels deutes tributaris de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, segons correspongui, corresponents al 
període impositiu 2011.

Els obligats tributaris a què es refereix el paràgraf anterior han d’acreditar davant 
l’Administració tributària, de conformitat amb els mitjans probatoris admesos en dret, que 
han estat afectats pels moviments sísmics esmentats. En tot cas, és requisit que el seu 
domicili fiscal, d’acord amb el que disposa l’article 48.2 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, estigués situat al municipi de Llorca el dia 11 de maig de 2011.

Exclusivament als efectes d’aquesta disposició, s’entén que també es compleix el 
requisit del domicili fiscal quan, amb independència del que figurava com a tal declarat 
davant l’Administració tributària de l’Estat en data 11 de maig de 2011, fos aplicable 
qualsevol dels criteris establerts a l’article 48.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
que permetés considerar que aquest domicili estava situat al municipi en aquella data.

La concessió dels ajornaments no està condicionada a l’aportació de garanties i les 
quantitats ajornades meriten l’interès de demora corresponent.

L’ingrés dels deutes el pagament dels quals resulti ajornat segons el que estableix 
aquest article s’ha d’efectuar, juntament amb el dels interessos de demora meritats, al cap 
de dotze mesos de la finalització dels terminis per presentar l’autoliquidació corresponent 
pels impostos esmentats.

La presentació de la sol·licitud de l’ajornament a què es refereix aquest article s’ha de 
fer abans que finalitzi el termini legalment establert per presentar l’autoliquidació 
corresponent als impostos a què es refereix aquesta, i la sol·licitud exclou, en tot cas, la 
possibilitat d’acollir-se al fraccionament que regula l’article 62.2 del Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

Disposició addicional primera. Ajudes al comerç de Llorca.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de la Direcció General de Comerç 
Interior, pot concedir ajudes a l’Ajuntament de Llorca per a l’execució de projectes 
d’especial interès per al sector del comerç del municipi, per un import de fins a un milió 
cinc-cents mil euros, amb càrrec al crèdit consignat en els pressupostos generals de 
l’Estat per al Pla de millora de la productivitat i competitivitat del comerç 2009-2012, en 
l’exercici 2012, de conformitat amb l’acord que adopti la Mesa de Directors Generals de 
Comerç com a projecte especial destinat, amb caràcter prioritari, a donar suport a la 
rehabilitació d’establiments comercials i la promoció del comerç i les vendes en aquesta 
localitat. Aquesta ajuda s’ha d’articular en els mateixos termes i condicions que els que 
estableix l’article 2 del Reial decret llei 17/2011, de 31 d’octubre.

Disposició addicional segona. Pla Llorca.

En el termini de nou mesos, l’Administració General de l’Estat i, en particular, el 
Comissionat del Govern per a la Reconstrucció i Reactivació Econòmica de la Zona de 
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Llorca, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i l’Ajuntament de Llorca han 
d’elaborar un Pla d’actuacions per impulsar la recuperació de l’activitat econòmica i social 
del municipi.

Disposició addicional tercera. Tractament fiscal d’ajudes i indemnitzacions percebudes 
com a conseqüència del moviment sísmic.

A les indemnitzacions percebudes com a conseqüència de la destrucció d’elements 
patrimonials assegurats previstos a l’article 3 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, 
pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics 
esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca, Múrcia, els és aplicable el que estableix la 
disposició addicional cinquena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Les ajudes públiques per a reparació d’elements patrimonials previstes en el dit article 3 
i les indemnitzacions per a la reparació dels elements patrimonials previstos en el paràgraf 
anterior no donen lloc a un guany patrimonial. En cap cas els costos de reparació, fins a 
l’import de l’ajuda o indemnització, són fiscalment deduïbles ni es computen com a millora.

El que estableix aquesta disposició addicional és aplicable a les indemnitzacions i 
ajudes percebudes a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2011.

Disposició transitòria primera. Règim aplicable a les ajudes concedides abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

1. Les ajudes concedides i pagades, així com les ajudes concedides pendents de 
pagament abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei estan subjectes als 
procediments de concessió i pagament previstos a la normativa anterior.

2. Les quantitats lliurades per l’Administració General de l’Estat a la Comunitat 
Autònoma de la Regió de Múrcia com a conseqüència de la realització de comissions 
mixtes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, que no s’hagin aplicat al 
pagament de les ajudes en tant que encara no han recaigut resolucions de concessió, 
han de ser ingressades per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia a l’Institut de 
Crèdit Oficial.

Disposició transitòria segona. Cobertura provisional del Fons de provisió.

Amb caràcter transitori fins a la modificació de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, qualsevol impagament derivat d’aquesta operació 
de préstec es pot carregar al Fons de provisió que regula el Reial decret llei 12/1995, 
de 28 de desembre.

Disposició final primera. Competències de la Comunitat Autònoma de la Regió de 
Múrcia.

El que estableix aquest Reial decret llei s’entén sense perjudici de les competències 
que corresponen a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia a l’empara del seu 
Estatut d’autonomia.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

El Govern de la nació ha de dictar les disposicions necessàries per a l’execució del 
que estableix aquest Reial decret llei.
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Disposició final tercera. Funcions de control del Comissionat del Govern per a la 
Reconstrucció i Reactivació Econòmica de la Zona de Llorca.

El Comissionat del Govern per a la Reconstrucció i Reactivació Econòmica de la Zona 
de Llorca pot requerir, en l’àmbit de les seves competències, la informació necessària per 
verificar el compliment adequat de les obligacions derivades d’aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de març de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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