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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
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un alt percentatge de mort o debilitament dels arbres
que previsiblement també repercutirà en la producció
de l’any que ve i ocasionarà una fallida econòmica molt
greu a un gran nombre d’explotacions agràries modestes
amb una economia familiar que es recolza bàsicament
en aquest conreu.

Un altre conreu llenyós singularment afectat per la
sequera ha estat l’olivera, amb unes previsions de reduc-
ció en la producció d’oli que se situa entre el 40 i el 50
per 100 de la producció mitjana de les tres últimes cam-
panyes. Les pèrdues de producció se centren bàsicament
en la Comunitat Autònoma d’Andalusia, que en condi-
cions de normalitat proporciona al voltant del 80 per 100
de la producció nacional. Adquireix una rellevància espe-
cial la repercussió econòmica de la sequera en les almàs-
seres cooperatives de gran implantació en aquest sector
productiu que molen al voltant del 70 per 100 de la
producció.

Les peculiaritats del règim cooperatiu relatives a les
relacions econòmiques entre els socis i la cooperativa,
atès que l’oleïcultor és alhora usuari i propietari de la
cooperativa, comporten cada campanya necessitats de
tresoreria per a les cooperatives l’atenció de les quals
suposa unes despeses financeres per avançaments sobre
les entregues dels socis a compte de la liquidació final,
gestió d’estocs, etc., que finalment es fan repercutir en
els socis. Aquesta repercussió és especialment gravosa
per als oleïcultors en situació de rendibilitat econòmica
insuficient de les seves explotacions a conseqüència de
la sequera. Les necessitats financeres de les almàsseres
cooperatives també queden augmentades pel suport
de les despeses estructurals fixes l’atenció de les quals
no està compensada en condicions de baixa activitat
transformadora. Tenen una situació anàloga les agru-
pacions de productes agraris del sector de l’oli d’oliva,
oficialment reconegudes, respecte als oleïcultors que
hi estan integrats.

Per tal de pa�iar les conseqüències de la sequera
en el conreu de l’ametller i per evitar que se’n ressenti
el sistema cooperatiu de l’olivera a conseqüència del
suport financer necessari per als seus requeriments de
tresoreria durant la campanya productiva actual, s’ins-
trumenten dues línies de préstecs subsidiats, una a mitjà
termini per als danys en el conreu de l’ametller i una
altra de campanya, destinada a subvenir a les necessitats
de tresoreria de les almàsseres cooperatives i de les
agrupacions de productors d’oli d’oliva.

També s’amplia l’àmbit territorial d’aplicació del Reial
decret llei 11/1999, d’11 de juny, d’adopció de mesures
de caràcter urgent per reparar els efectes produïts per
la sequera, als municipis, de diverses comunitats autò-
nomes, que s’han de determinar per una ordre del minis-
tre d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Finalment, davant l’extraordinària gravetat dels efec-
tes de la sequera, es preveuen mesures adreçades a
reajustar la fiscalitat que grava els rendiments de les
explotacions afectades, en el sistema d’estimació objec-
tiva, i a facilitar mitjançant moratòries els pagaments
a la Seguretat Social.

Aquesta disposició es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.1a 13a i 17a de la Constitució,
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matè-
ria de regulació de les condicions bàsiques sobre igualtat
de drets dels espanyols, bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica i Seguretat
Social.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta dels ministres d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació i de Treball i Afers Social
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 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret llei té com a objecte establir
mesures de suport amb les finalitats següents:

a) Pa�iar els efectes de la sequera en el conreu de
l’ametller quan s’hagin produït reduccions en el seu ren-
diment no inferiors al 40 per 100 d’una collita normal.

b) Subvenir a les necessitats de tresoreria, durant
la campanya, de les cooperatives i les agrupacions de
productes agraris (APAS) del sector de l’oliva, recone-
gudes oficialment, en relació directa amb la superfície
d’olivera dels oleïcultors que hi estan integrats que hagin
tingut una reducció en el seu rendiment no inferior al
40 per 100 del d’una collita normal.

2. Per ordre del ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, escoltades les comunitats autònomes, s’han
de delimitar els àmbits territorials en què la situació de
sequera es consideri greu amb vista a l’aplicació de les
mesures previstes.

Article 2. Suport al conreu de l’ametller afectat per la
sequera.

1. S’estableix una línia de préstecs per un import
global màxim de 3.000 milions de pessetes amb fons
cedits per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per als titulars
d’explotacions que conreïn ametllers afectats per la
sequera, d’acord amb el que preveu l’article 1.1 a), en
les condicions següents:

a) Import del préstec: fins a 35.000 pesse-
tes/hectàrea, amb els límits de 4 milions de pessetes,
per als titulars d’explotacions agràries, persones físiques,
comunitats de béns o persones jurídiques, diferents de
societats agràries de transformació (SAT) o cooperatives,
i fins a 20 milions de pessetes per als titulars sota la
forma de SAT o cooperatives.

b) Termini d’amortització: cinc anys, inclòs un de
carència per al pagament del principal. Es poden cance�ar
anticipadament coincidint amb un venciment d’interès.

c) Tipus d’interès: el tipus de cessió de l’ICO a les
entitats mediadores concedents és l’Euribor a 3 mesos.
Aquestes entitats tenen un marge d’intermediació màxim
d’1 punt.

d) Bonificació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació (MAPA): el MAPA ha de bonificar el tipus d’in-
terès en una quantitat equivalent a la meitat del tipus
que, per aplicació de les condicions anteriors, quedaria
a càrrec de l’agricultor.

e) Participació de l’ICO: l’ICO atorga aquests prés-
tecs en l’exercici de les funcions a què es refereix el
paràgraf 2.a) del punt dos de la disposició addicional
sisena del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre,
sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tri-
butària i financera.

f) Risc dels préstecs: el risc dels préstecs és a càrrec
de les entitats mediadores concedents.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i,
si s’escau, les comunitats autònomes han de subscriure
amb l’ICO els convenis de co�aboració oportuns per ins-
trumentar aquesta línia de préstec.

Article 3. Suport a les almàsseres cooperatives i a les
APAS del sector de l’oli d’oliva.

S’estableix una línia de préstecs de campanya per
un import global màxim de 30.000 milions de pessetes,
amb fons cedits per l’ICO, per a cooperatives i APAS
del sector de l’oli d’oliva, oficialment reconegudes,
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vinculada a la superfície d’olivera dels oleïcultors que
hi estan integrats, danyada per la sequera.

Condicions:

a) Import: fins a 35.000 pessetes, per hectàrea d’o-
livera dels oleïcultors integrats, amb una reducció de
rendiment no inferior al 40 per 100 del corresponent
a un any normal.

b) Termini d’amortització: sis mesos, prorrogable
per períodes trimestrals fins a un any, amb l’autorització
prèvia de l’ICO.

c) Tipus d’interès: el tipus de cessió de l’ICO a les
entitats concedents és del 0,50 per 100 nominal anual.
Les entitats concedents tenen un marge d’intermediació
màxim de 0,75 punts.

d) Risc: a càrrec de les entitats mediadores con-
cedents dels préstecs.

Article 4. Actuacions de l’ICO.

L’ICO ha de proposar a les possibles entitats de crèdit,
incloses les seccions de crèdit de les cooperatives de
producció d’oli, en l’àmbit de la seva capacitat d’actuació,
la instrumentació de les línies de préstec que estableixen
els articles 2 i 3.

En relació amb la línia de préstecs que estableix l’ar-
ticle 3, s’autoritza l’ICO a proveir i carregar contra el
Fons de Provisió creat pel Reial decret llei 12/1995,
la diferència entre el cost dels recursos captats en el
mercat i el tipus d’interès de cessió del 0,50 per 100,
així com els imports morosos o fallits que puguin generar
les operacions d’instrumentació de crèdit mitjançant les
seccions de crèdit de les cooperatives de producció d’oli,
quan els recursos propis d’aquestes no compleixin els
mínims que exigeix la normativa interna de l’ICO relativa
als límits de risc de mediació.

Article 5. Quotes de la Seguretat Social.

Els treballadors per compte propi inclosos en el règim
especial agrari de la Seguretat Social, en la zona afectada
per la sequera, tenen una moratòria de dos anys, sense
interès, en el pagament de les seves quotes fixes men-
suals corresponents als mesos de juliol a desembre
de 1999, tots dos inclosos, amb dret a devolució, si
s’escau, de les ja ingressades.

Així mateix, es concedeix un ajornament de dos anys,
sense interès en el pagament de les quotes del règim
especial agrari de la Seguretat Social per les jornades
reals d’aquest, corresponents als mesos de juliol a
desembre de 1999, amb dret a devolució, si s’escau,
de les ja abonades.

Article 6. Modificació en el rendiment net de l’activitat
agrària a efectes de tributació de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

Per a les activitats agràries de conreu de l’ametller
i de productes de l’olivera afectades per la sequera d’a-
cord amb el que preveu l’article 1.1 i efectuades les explo-
tacions agràries situades en els territoris als quals fa refe-
rència l’article 1.2, el Ministeri d’Economia i Hisenda, d’a-
cord amb les previsions que conté l’article 35, quatre, 1,
del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de
febrer, en vista de l’informe del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, ha d’autoritzar amb caràcter excep-
cional la reducció dels índexs de rendiment net a què
es refereix l’Ordre de 22 de febrer de 1999, reguladora
del règim d’estimació objectiva per mòduls en agricultura
i ramaderia per al 1999.

Disposició addicional primera. Ampliació de l’àmbit
territorial.

Per ordre del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, escoltades les comunitats autònomes, s’ha d’am-
pliar l’àmbit territorial per a l’aplicació de les mesures
que preveu el Reial decret llei 11/1999, d’11 de juny,
d’adopció de mesures de caràcter urgent per reparar
els efectes produïts per la sequera, i amb aquesta finalitat
s’hi ha d’incloure els municipis i les activitats productives
que s’estableixin.

Disposició addicional segona. Habilitació de crèdits.

El Ministeri d’Economia i Hisenda, de conformitat amb
el que disposa el text refós de la Llei general pressu-
postària, ha d’habilitar els crèdits necessaris per atendre
el cost de les mesures que recull l’article 1 d’aquest
Reial decret llei.

Disposició final primera. Facultat d’execució.

El Govern i els titulars dels departaments ministerials,
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per a
l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
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

23604 REIAL DECRET LLEI 21/1999, de 10 de desem-
bre, pel qual es concedeixen crèdits extraor-
dinaris per un import de 6.683.486.032 pes-
setes per atendre obligacions d’exercicis ante-
riors derivades de despeses corrents en béns
i serveis i altres despeses del Ministeri de l’In-
terior. («BOE» 296, de 11-12-1999.)

De conformitat amb el que assenyala l’article 63 del
text refós de la Llei general pressupostària, segons la
redacció que en fa la Llei 11/1996, de 27 de desembre,
de mesures de disciplina pressupostària, amb càrrec als
crèdits de cada pressupost només es poden contraure
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i
altres prestacions o despeses en general, que es facin
durant l’any natural del mateix exercici pressupostari.
No obstant això, l’apartat 2 d’aquest article estableix
els requisits perquè, en determinades circumstàncies,
s’imputin al pressupost d’un exercici obligacions gene-
rades en exercicis anteriors.

El Ministeri de l’Interior ha d’atendre el pagament
de diverses obligacions procedents d’exercicis anteriors
que estan pendents d’imputar pressupostàriament i que
no poden ser aplicades a l’exercici corrent perquè no
compleixen els requisits a què fa referència l’article 63
esmentat. Aquestes obligacions, que pugen a
6.683.486.032 pessetes, deriven de despeses corrents
de béns i serveis per un import de 6.007.555.467 pes-
setes; de despeses financeres per un import de
490.657.347 pessetes; d’inversions de reposició asso-
ciades al funcionament operatiu dels serveis per la quan-
titat de 183.406.139 pessetes, i altres despeses per
un import d’1.867.079 pessetes.


