
Suplement núm. 17 Dijous 30 desembre 1999 1395

I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

23254 REIAL DECRET LLEI 19/1999, de 3 de desem-
bre, sobre les obligacions de pagament exi-
gibles el dia 31 de desembre de 1999.
(«BOE» 290, de 4-12-1999.)

La Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes
de pagaments i de liquidació de valors, en la disposició
addicional sisena, declara inhàbil el dia 31 de desembre
a efectes de liquidació d’obligacions en els sistemes de
pagament interbancaris, amb l’objecte d’evitar les even-
tuals repercussions negatives de l’anomenat «efec-
te 2000» sobre el funcionament d’aquests sistemes en
aquesta data.

A més, el Govern, mitjançant l’Oficina de Transició
per a l’efecte 2000, creada pel Reial decret 1377/1999,
de 27 d’agost, que coordina les accions de l’Adminis-
tració General de l’Estat dirigides a garantir una transició
adequada a l’any 2000, ha examinat les disfuncions que
es poden produir durant el 31 de desembre, com a con-
seqüència de les mesures previstes per a aquest dia
en el funcionament del sector bancari.

Per tal d’evitar els possibles perjudicis per als ciu-
tadans i, en general, per a qualsevol persona física o
jurídica, pública o privada, que hagi de fer efectius paga-
ments en aquesta data, aquest Reial decret llei estableix
que les obligacions de pagament exigibles el 31 de
desembre de 1999 puguin ser complertes sense incórrer
en mora el primer dia hàbil de l’any 2000.

Així mateix, s’ha considerat necessària una previsió
específica amb vista al compliment d’obligacions amb
la Seguretat Social que vencin el 31 de desembre
de 1999, ateses les peculiaritats de la seva regulació
legal i reglamentària, per la qual cosa l’aplicació general
del Reial decret llei sense salvar les seves peculiaritats
pot provocar en aquest àmbit importants inconvenients
i disfuncions, tant des del punt de vista financer, com
en l’ordre pressupostari i comptable, així com respecte
dels processos informàtics actuals establerts per a la
gestió recaptadora.

La necessitat extraordinària i urgent requerida per
l’article 86 de la Constitució per dictar aquest Reial decret
llei radica en la proximitat de la data del 31 de desembre
i en el fet que es considera imprescindible adoptar la
mesura que conté aquesta norma amb l’antelació sufi-
cient perquè tinguin la difusió necessària.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que concedeix
l’article 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident
primer i ministre de la Presidència, el vicepresident segon
i ministre d’Economia i Hisenda, la ministra de Justícia,
el ministre de Treball i Afers Socials i el ministre d’Ad-
ministracions Públiques, i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de desembre
de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Compliment de les obligacions de paga-
ment exigibles el 31 de desembre de 1999.

Les obligacions de pagament que hagin de fer efec-
tives les persones físiques o jurídiques, públiques o pri-
vades, amb intermediació d’entitats financeres, que
siguin exigibles el 31 de desembre de 1999, quan no
puguin ser complertes en aquesta data per una causa
no imputable a l’obligat a efectuar el pagament, es poden
fer el primer dia hàbil del mes de gener de 2000, sense
que a causa d’això l’obligat a efectuar el pagament incorri
en mora.

En atenció al règim específic de la Seguretat Social
per al pagament de deutes, les obligacions que tinguin
un termini reglamentari d’ingrés que venci el 31 de
desembre de 1999 s’han de fer efectives el dia hàbil
anterior.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’ar-
ticle 149.1.13a de la Constitució, que atribueix la com-
petència exclusiva a l’Estat en matèria de bases i coor-
dinació de planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Habilitació al Govern.

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial
decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23255 REIAL DECRET LLEI 20/1999, de 3 de desem-
bre, pel qual s’adopten noves mesures per
pa�iar els efectes de la sequera en alguns con-
reus llenyosos. («BOE» 290, de 4-12-1999.)

Els efectes de l’última sequera han afectat alguns
conreus llenyosos, cosa que ha tingut una repercussió
molt greu en determinats àmbits territorials. Aquest és
el cas de la Comunitat Autònoma de Múrcia, on l’ab-
sència de precipitacions, la falta de reg i l’empitjorament
de la qualitat de l’aigua han provocat danys gravíssims
en l’ametller, que van afectar no només la producció
d’aquest any, sinó també el mateix arbrat, i van originar


