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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
5378 Reial decret 321/2015, de 24 d’abril, pel qual es modifiquen el Reial decret 

677/1993, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de procediment per a 
la concessió de suport oficial al crèdit a l’exportació mitjançant convenis d’ajust 
recíproc d’interessos, i el Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel qual es 
regulen les activitats i el funcionament del fons per a inversions a l’exterior i el 
fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, recull al títol V, dedicat a la internacionalització de l’economia 
espanyola, un conjunt de mesures encaminades a facilitar la internacionalització de 
l’economia i l’empresa espanyola, entenent com a internacionalització el foment de la 
projecció exterior de l’economia i l’empresa espanyola amb l’objectiu de garantir un patró 
de creixement econòmic sostenible. Per a això, les polítiques d’internacionalització 
s’estenen a diferents àmbits de la política econòmica, incloent-hi les polítiques de suport a 
l’empresa, la promoció de la competitivitat, la política comercial o les relacions amb les 
institucions financeres internacionals.

El capítol III del títol esmentat descriu els instruments i els organismes de suport 
financer oficial a la internacionalització de l’empresa, i assenyala que el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç, n’ha de promoure 
una gestió eficient i coordinada.

En particular, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, busca afrontar la dificultat d’accés 
al finançament extern per part de les empreses espanyoles potenciant i donant més 
flexibilitat als instruments financers públics disponibles en l’àmbit de la 
internacionalització, en especial els que estan en mans de l’Institut de Crèdit Oficial 
(ICO), de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, SA 
(COFIDES), i de l’agent gestor designat per l’Estat per a la gestió de la cobertura de 
riscos de la internacionalització. Així, tal com s’expressa en la seva exposició de 
motius, es reforcen alguns d’aquests instruments de suport financer (el Fons per a 
inversions a l’exterior (FIEX); el Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM); 
i el Conveni d’ajust recíproc d’interessos (CARI), mitjançant la incorporació de diferents 
modificacions dirigides a millorar la seva gestió, eliminar determinades restriccions i 
ampliar el seu àmbit d’actuació.

La recent crisi financera ha encarit notablement els costos de finançament de les 
entitats financeres espanyoles. Aquesta situació ha incidit negativament en el sistema de 
suport a la internacionalització de l’economia espanyola en el marc del Conveni d’ajust 
recíproc d’interessos, atès que ha reduït la rendibilitat de les operacions percebuda per 
aquestes entitats. Això ha generat un clar desincentiu perquè aquestes participin en el 
sistema, i així s’ha limitat el suport que aquest instrument pot brindar a les empreses 
espanyoles. Per això, i amb l’objectiu de minimitzar els efectes que aquesta situació 
pugui tenir sobre els exportadors espanyols, i com a mesura d’estímul dels crèdits 
formalitzats a través del sistema CARI, la Secretaria d’Estat de Comerç, a través de la 
Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, decideix autoritzar un marge 
addicional no inclòs en el tipus d’interès actiu per a convenis de crèdit futurs formalitzats 
en el sistema CARI.

D’altra banda, COFIDES queda recollida a l’article 55.1.a).ii) de la Llei esmentada com 
un dels organismes financers de l’acció del Govern en matèria d’internacionalització. 
COFIDES, creada per l’Acord del Consell de Ministres de 12 de febrer de 1988, com a 
entitat especialitzada en el finançament d’operacions d’inversió a l’exterior via instruments 
de capital de risc i capital expansió, veu ampliada la seva capacitat d’actuació, ja que 
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l’article esmentat estableix que, per aconseguir els seus objectius i per contribuir a la 
internacionalització de l’empresa i de l’economia espanyoles, COFIDES, addicionalment, 
ha de prestar finançament a empreses espanyoles per a la seva internacionalització, 
mitjançant, entre d’altres, instruments de capital o quasicapital, així com mitjançant la 
participació en els vehicles o fons d’inversió públics o privats que contribueixin a la 
internacionalització de l’empresa o de l’economia espanyoles.

Entre els principals instruments de suport financer a la internacionalització que en 
l’actualitat gestiona COFIDES hi ha el Fons per a inversions a l’exterior (FIEX) i el Fons per 
a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa (FONPYME). Aquests 
fons es van crear per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, i es recullen a l’article 55.b).i) de la Llei 14/2013, de 27 
de setembre. Per la seva banda, l’article 56 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, 
incorpora una modificació de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, per adaptar el 
funcionament del FIEX a les atribucions superiors que l’article 55.1.a).ii) de la Llei 14/2013, 
de 27 de setembre, confereix a COFIDES.

Per tot el que s’ha exposat, és necessari fer una modificació del Reial decret 677/1993, 
de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de procediment per a la concessió de suport 
oficial al crèdit a l’exportació mitjançant convenis d’ajust recíproc d’interessos, i del Reial 
decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel qual es regulen les activitats i el funcionament del 
Fons per a inversions a l’exterior i el Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la 
petita i mitjana empresa. Així mateix, s’aprofita aquesta modificació del Reial decret 
1226/2006, de 27 d’octubre, per introduir canvis en la seva redacció encaminats a adaptar 
el funcionament dels respectius comitès executius del FIEX i del FONPYME, als quals 
correspon l’administració de cadascun dels fons en virtut de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, a la seva actuació en la pràctica.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
d’abril de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de procediment per a la concessió de suport 
oficial al crèdit a l’exportació mitjançant convenis d’ajust recíproc d’interessos, aprovat 
pel Reial decret 677/1993, de 7 de maig.

El Reglament de procediment per a la concessió de suport oficial al crèdit a l’exportació 
mitjançant convenis d’ajust recíproc d’interessos, aprovat pel Reial decret 677/1993, de 7 
de maig, queda modificat de la manera següent:

U. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 6 amb la redacció següent:

«3. El tipus d’interès actiu no inclou el marge o la comissió addicionals que 
aboni el deutor del crèdit, o un tercer, a les entitats financeres per facilitar-los la 
cobertura del seu cost de finançament. La Secretaria d’Estat de Comerç ha 
d’autoritzar amb caràcter excepcional aquest marge o comissió addicional, per a la 
qual cosa pot requerir a l’entitat financera qualsevol informació que consideri 
oportuna a l’efecte.

Aquest marge addicional, igual que les comissions addicionals que l’entitat pugui 
carregar en l’operació per a la finalitat aquí esmentada, no s’han de considerar dins 
del tipus d’interès actiu als efectes de fer els ajustos derivats del CARI.»
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Article segon. Modificació del Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel qual es 
regulen les activitats i el funcionament del Fons per a inversions a l’exterior i el Fons 
per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa.

El Reial decret 1226/2006, de 27 d’octubre, pel qual es regulen les activitats i el 
funcionament del Fons per a inversions a l’exterior i el Fons per a operacions 
d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Operacions del Fons per a inversions a l’exterior.

1. D’acord amb el que estableix l’apartat u de l’article 114 de la Llei 66/1997, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, en la seva 
redacció actual, el Fons per a inversions a l’exterior té com a finalitat promoure la 
internacionalització de l’activitat de les empreses, i, en general, de l’economia 
espanyola, a través de participacions temporals i minoritàries directes en el capital 
social d’empreses espanyoles per a la seva internacionalització o d’empreses 
situades a l’exterior, i, en general, mitjançant participacions en els fons propis de les 
empreses abans esmentades i a través de qualssevol instruments financers 
participatius.

Amb càrrec al Fons també es poden prendre participacions temporals i 
minoritàries directes en els vehicles o fons de capital expansió amb suport oficial ja 
existents o que s’estableixin, o fons d’inversió privats, que fomentin la 
internacionalització de l’empresa o de l’economia espanyola.

2. Les aportacions fetes amb càrrec i a compte del Fons per a inversions a 
l’exterior en empreses constituïdes a l’exterior sempre s’han de fer en règim de 
cofinançament, a iniciativa de l’empresa promotora del projecte i de manera que 
aquesta participi igualment en el finançament de l’empresa estrangera receptora de 
la inversió feta a compte del Fons.

Els límits de participació del Fons els ha de determinar, amb caràcter general, el 
Comitè Executiu del Fons, en funció de criteris com ara la naturalesa de l’operació, 
el sector concret de l’activitat de què es tracti, la importància de la participació 
relativa del promotor del projecte, l’existència d’efectes acumulatius sobre la política 
de foment de la internacionalització de les empreses i en general de l’economia 
espanyola, així com el suport financer a projectes amb interès espanyol i qualssevol 
altres criteris que siguin rellevants.

3. Als efectes d’assegurar un funcionament correcte del règim de finançament 
abans assenyalat, el Comitè Executiu del Fons ha d’elaborar i aprovar una guia 
operativa en la qual s’han de determinar els diferents models de finançament, així 
com els instruments financers que s’han d’utilitzar.»

Dos. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Administració del Fons per a inversions a l’exterior: el Comitè Executiu.

1. De conformitat amb el que estableix l’apartat u de l’article 116 de la 
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social, el Fons per a inversions a l’exterior l’ha d’administrar un Comitè 
Executiu.

2. Corresponen al Comitè Executiu esmentat les funcions següents:

a) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar les operacions que li proposi la 
gestora.

b) Analitzar i valorar l’evolució de les operacions efectuades a compte del Fons 
per a inversions a l’exterior, i prendre, a proposta de la gestora, les mesures que es 
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considerin més adequades per assegurar la bona marxa d’aquestes operacions i el 
compliment dels objectius per als quals es va crear el Fons.

c) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar propostes en relació amb 
operacions ja formalitzades que li proposi la gestora, entre d’altres i a títol 
enunciatiu i no limitador, acordar desinversions, quitaments i esperes, adherir-se 
a convenis de creditors, pactar refinançaments, reestructuracions, 
renegociacions, reconeixements de deute o transigir judicialment o 
extrajudicialment.

d) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar la submissió a arbitratge o un altre 
mitjà de resolució de conflictes les conteses que se suscitin respecte de les 
operacions finançades amb càrrec al Fons, el desistiment d’accions legals ja 
iniciades o la renúncia temporal a l’exercici d’accions legals.

e) Proposar al Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç, qualssevol 
propostes que es considerin necessàries als efectes d’assegurar el funcionament 
correcte del Fons.

f) Aprovar i remetre al ministre d’Economia i Competitivitat i a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat els comptes anuals del Fons, així com la 
memòria anual que preveu l’article 20.

g) Establir, a proposta de la gestora, un límit de finançament per operació en 
virtut de criteris operatius i per evitar la concentració excessiva de riscos, en funció 
de l’increment anual de la dotació del Fons, així com qualssevol altres límits 
operatius que es consideri necessari establir, als efectes d’assegurar el funcionament 
correcte del Fons i el control del seu risc.

h) Avaluar i, si s’escau, aprovar els convenis de col·laboració que, de 
conformitat amb l’article 2, li elevi la gestora.

i) Aprovar els avantprojectes de pressupostos anuals del Fons per a la seva 
remissió al ministre d’Economia i Competitivitat d’acord amb el que disposa l’article 
33 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

j) Verificar l’adequació de la proposta de remuneració de la gestora a les 
disposicions dictades pel ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el que 
preveu l’article 19, així com autoritzar els pagaments d’aquestes remuneracions.

k) Aprovar les despeses d’estudi aplicables a les operacions amb càrrec al 
FIEX que, a proposta de la gestora, ha de pagar el promotor dels projectes.

l) Sol·licitar a la gestora qualsevol informació necessària per valorar els riscos 
que assumeix l’Estat, així com determinar la informació economicofinancera que de 
manera específica o periòdica s’hagi de remetre al mateix Comitè.

m) Establir els criteris d’elegibilitat que hagin de complir les empreses que 
sol·licitin finançament directe amb càrrec al FIEX.

n) Qualssevol altres inherents a l’administració del Fons.»

Tres. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 4 queden redactats de la manera següent:

«1. El Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior està presidit pel 
secretari d’Estat de Comerç. El president del Comitè Executiu està assistit per dos 
vicepresidents, en els qui pot delegar les seves funcions; la vicepresidència primera 
correspon al director general de Comerç Internacional i Inversions, i la 
vicepresidència segona, al president de la gestora, la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo, COFIDES, Sociedad Anónima. Les reunions del Comitè 
Executiu sempre han d’estar presidides pel president o per qualsevol dels dos 
vicepresidents.

2. Són vocals representants en el Comitè Executiu del Fons per a inversions a 
l’exterior els següents:

a) Cinc representants de la Direcció General de Comerç Internacional i 
Inversions.
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b) Un representant de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa.

c) Dos representants d’ICEX Espanya Exportació i Inversions.
d) Un representant de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
e) Un representant de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.
f) Un representant de l’Institut de Crèdit Oficial.
g) Un representant de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 

Empresa.

3. Els vocals del Fons per a inversions a l’exterior són nomenats a proposta del 
secretari d’Estat de Comerç, pel ministre d’Economia i Competitivitat. Exerceixen les 
seves funcions durant dos anys, i poden ser reelegits una o més vegades per 
períodes de la mateixa durada màxima.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«2. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, 
Sociedad Anónima, ha de portar a terme totes les accions relatives a la gestió del 
Fons per a inversions a l’exterior, i en particular les següents:

a) Rebre, estudiar i avaluar les propostes de finançament amb càrrec al 
Fons.

b) Sotmetre a la consideració del Comitè Executiu del Fons les propostes que 
consideri necessàries sobre les operacions que hagi estudiat.

c) Subscriure i executar, en nom propi i a compte del Fons per a inversions 
a l’exterior, els contractes que formalitzin operacions aprovades pel Comitè 
Executiu.

d) Fer el seguiment de les operacions efectuades a compte del Fons per a 
inversions a l’exterior, integrar-se en els òrgans de decisió o administració de les 
empreses en les quals participi, en la mesura en què hi tingui dret de conformitat 
amb el que disposa l’article 17.1, i assumir directament la gestió operativa d’aquestes 
empreses quan sigui procedent, d’acord amb el que estableixen l’article 114.U de la 
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, i aquest Reial decret.

e) Fer el seguiment de l’activitat dels vehicles o fons de capital expansió o fons 
d’inversió privats en els quals participi a compte del Fons per a inversions a l’exterior, 
integrar-se en els seus òrgans de decisió o administració i assumir-ne la gestió 
operativa quan sigui necessari per assegurar el compliment de les finalitats del Fons 
per a inversions a l’exterior, sempre que això no comporti que COFIDES assumeixi 
la gestió directa de les empreses en què el Fons inverteixi, cas en què és aplicable 
el que preveu l’apartat anterior.

f) Actuar com a dipositari dels contractes subscrits en nom propi i a compte del 
Fons per a inversions a l’exterior i dels títols acreditatius de les participacions que 
s’assumeixin o subscriguin amb càrrec a aquest Fons.

g) Formalitzar en nom propi i a compte del Fons tots els contractes de 
concessió de préstecs i qualssevol altres instruments financers que preveu aquest 
Reial decret.

h) Fer els cobraments i els pagaments derivats de les operacions del Fons 
per a inversions a l’exterior, dins dels principis més estrictes de prudència 
financera.

i) Proposar al Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior negociar, 
acordar i liquidar les desinversions que es puguin fer l’import de les quals, si s’escau, 
ha d’incrementar el Fons. Així, entre altres propostes i a títol enunciatiu i no limitador, 
pot plantejar al Comitè Executiu del Fons quitaments i esperes, adhesions a 
convenis de creditors, refinançaments, reestructuracions, renegociacions, 
reconeixements de deute o transaccions judicials o extrajudicials.
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j) Proposar al Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior la 
submissió a arbitratge o un altre mitjà de resolució de conflictes les conteses que 
se suscitin respecte de les operacions finançades amb càrrec al Fons, el 
desistiment d’accions legals ja iniciades o la renúncia temporal a l’exercici 
d’accions legals.

k) Actuar legalment en interès i a compte del Fons per a inversions a 
l’exterior.

l) Subscriure, amb l’acord previ del Comitè Executiu, els convenis de 
col·laboració que escaiguin amb altres inversors que vulguin participar en les 
activitats del Fons per a inversions a l’exterior.

m) Proposar al Comitè Executiu del Fons un límit d’assumpció de risc per 
operació, així com qualssevol altres límits operatius que es consideri necessari 
establir, als efectes d’assegurar el funcionament correcte del Fons i el control del 
seu risc.

n) Prestar els mitjans necessaris per al compliment de les seves funcions al 
secretari del Comitè Executiu del Fons per a inversions a l’exterior.

ñ) Registrar totes les operacions efectuades en nom propi i a compte del Fons 
en una comptabilitat específica, diferenciada i independent de la pròpia.

o) Elaborar els pressupostos anuals del Fons.
p) En general la gestora ha de portar a terme totes les accions i les iniciatives 

que siguin necessàries per al bon funcionament del Fons per a inversions a l’exterior 
i ha de subministrar al Comitè Executiu tota la informació i la documentació que 
aquest sol·liciti.»

Cinc. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Administració del Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la 
petita i mitjana empresa.

1. De conformitat amb el que estableix l’apartat u de l’article 116 de la 
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, el Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa 
l’ha d’administrar un Comitè Executiu.

2. Corresponen al Comitè Executiu esmentat les funcions següents:

a) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar les operacions d’inversió que li 
proposi la gestora.

b) Analitzar i valorar l’evolució de les operacions efectuades a compte del Fons 
per a operacions d’inversió a l’exterior de la petita i mitjana empresa, i prendre, a 
proposta de la gestora, les mesures que es considerin més adequades per 
assegurar la bona marxa d’aquestes operacions i el compliment dels objectius per 
als quals es va crear el Fons.

c) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar les propostes en relació amb 
operacions ja formalitzades que li proposi la gestora, entre d’altres i a títol 
enunciatiu i no limitador, acordar desinversions, quitaments i esperes, adherir-se 
a convenis de creditors, pactar refinançaments, reestructuracions, 
renegociacions, reconeixements de deute o transigir judicialment o 
extrajudicialment.

d) Avaluar i, si s’escau, aprovar o denegar la submissió a arbitratge o un altre 
mitjà de resolució de conflictes les conteses que se suscitin respecte de les 
operacions finançades amb càrrec al Fons, el desistiment d’accions legals ja 
iniciades o la renúncia temporal a l’exercici d’accions legals.

e) Proposar al Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç, qualssevol 
propostes que es considerin necessàries als efectes d’assegurar el funcionament 
correcte del Fons.
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f) Aprovar i remetre al ministre d’Economia i Competitivitat i a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat els comptes anuals del Fons, així com la 
memòria anual que preveu l’article 20.

g) Establir, a proposta de la gestora, un límit de finançament per operació, per 
criteris operatius i per evitar la concentració excessiva de riscos, en funció de 
l’increment anual de la dotació del Fons, així com qualssevol altres límits operatius 
que es consideri necessari establir, als efectes d’assegurar el funcionament correcte 
del Fons i el control del seu risc.

h) Avaluar i, si s’escau, aprovar els convenis de col·laboració que, de 
conformitat amb l’article 10, li proposi la gestora.

i) Aprovar els avantprojectes de pressupostos anuals del Fons, per a la seva 
remissió al ministre d’Economia i Competitivitat d’acord amb el que disposa l’article 
33 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

j) Verificar l’adequació de la proposta de remuneració de la gestora a les 
disposicions dictades pel ministre d’Economia i Competitivitat d’acord amb el que 
preveu l’article 19, així com autoritzar els pagaments d’aquestes remuneracions.

k) El Comitè Executiu del Fons per a operacions d’inversió a l’exterior de la 
petita i mitjana empresa no pot efectuar cap delegació, pel que fa a aprovació o 
denegació d’operacions, en la gestora.

l) Sol·licitar a la gestora qualsevol informació necessària per valorar els riscos 
que assumeix l’Estat, així com determinar la informació economicofinancera que de 
manera específica o periòdica s’hagi de remetre al mateix Comitè.

m) Establir els criteris d’elegibilitat que hagin de complir les empreses que 
sol·licitin finançament directe amb càrrec al FONPYME.

n) Qualssevol altres inherents a l’administració del Fons.»

Sis. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Àmbit d’actuació dels dos fons.

No es poden beneficiar dels suports prestats per cap dels dos fons de foment de 
la internacionalització les operacions d’inversió a l’exterior que es plantegin en el 
sector immobiliari, llevat que estiguin directament afectes a una activitat empresarial 
diferent, així com en els altres sectors o països estrangers que expressament 
exclogui el ministre d’Economia i Competitivitat per consideracions de política 
general.»

Set. L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Funcionament dels dos comitès executius.

1. Els comitès executius dels dos fons de foment de la internacionalització que 
regula aquest Reial decret s’han de reunir almenys una vegada cada trimestre 
natural i sempre que els convoqui el president.

2. El comitè executiu queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, 
presents o representats, els dos terços dels seus components.

3. La presa de decisions en el si del comitè executiu s’ha de fer per majoria 
simple i, en cas d’empat, és diriment el vot de qui presideixi la reunió.

4. Els comitès executius dels dos fons han d’establir els seus propis reglaments 
interns de funcionament, que han de preveure, entre altres aspectes, els 
procediments d’informació al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
sobre inversions en projectes que generin crèdits de carboni. Aquesta informació 
s’ha de remetre a través de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions 
adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat.»
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Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 d’abril de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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