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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
756

Reial decret 1/2013, d’11 de gener, pel qual es modifica l’Estatut del Reial
Patronat sobre Discapacitat aprovat pel Reial decret 946/2001, de 3 d’agost.

L’article 24 de la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües
de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, va crear el Centre Espanyol del
Subtitulat i l’Audiodescripció. Aquest mateix article estableix el manament dirigit al Govern
per regular aquest Centre amb la finalitat d’investigar, fomentar, promoure iniciatives,
coordinar actuacions i estendre la subtitulació i l’audiodescripció com a mitjans de suport
a la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
L’objecte d’aquest Reial decret és complir amb el manament esmentat, integrant el
Centre Espanyol del Subtitulat i l’Audiodescripció en el Reial Patronat sobre Discapacitat,
com a centre assessor i de referència en matèria d’accessibilitat audiovisual mitjançant el
subtitulat i l’audiodescripció. Així mateix, se’n regulen les funcions, el règim de
funcionament i l’organització.
D’altra banda, el Reial decret té com a objectiu incorporar els drets de les persones
amb discapacitat com a enfocament principal en l’activitat del Reial Patronat sobre
Discapacitat, d’acord amb el que preveu la Convenció internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat, ratificada el 21 d’abril de 2008, i en vigor a Espanya des del 3
de maig de 2008. Aquesta Convenció suposa un pas essencial en matèria de drets de les
persones amb discapacitat i un gir substancial en l’enfocament del paper dels poders
públics i de les accions en matèria de discapacitat, i ha de ser present en la norma
regulatòria del Reial Patronat.
Així mateix, l’article 4 preveu que els estats part es comprometen a adoptar totes les
mesures legislatives, administratives i d’una altra índole que siguin pertinents per fer
efectius els drets que s’hi reconeixen. En virtut d’aquest manament, es va aprovar la Llei
26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets
de les persones amb discapacitat, i s’aprova aquest Reial decret.
A més, es reforça la presència de les organitzacions representatives de les persones
amb discapacitat i les seves famílies en el Consell del Reial Patronat sobre Discapacitat.
Finalment, per raons d’eficiència en el funcionament de l’organisme, es redistribueixen
determinades funcions entre els seus òrgans directius, i es procedeix a una revisió
terminològica dels articles modificats, d’acord amb la perspectiva de gènere i amb les
reestructuracions ministerials portades a terme.
Aquest Reial decret s’ha sotmès a informe del Consell Nacional de la Discapacitat.
En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a
proposta 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 11 de
gener de 2013,
DISPOSO:
Article únic. Modificació de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat aprovat pel
Reial decret 946/2001, de 3 d’agost.
L’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, aprovat pel Reial decret 946/2001, de
3 d’agost, queda modificat de la manera següent:
U. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 1 de l’Estatut del Reial Patronat
sobre Discapacitat, que queden redactats de la manera següent:
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«Article 1. Naturalesa, adscripció i règim jurídic.
1. El Reial Patronat sobre Discapacitat és un organisme autònom dels que
preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament
de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, a través del seu titular.
2. Correspon a la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat la direcció estratègica, l’avaluació i el control de resultats de la seva
activitat; també li correspon el control d’eficàcia, sense perjudici de les competències
atribuïdes a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat quant a l’avaluació i
el control de resultats dels organismes públics integrants del sector públic estatal.
4. El Reial Patronat sobre Discapacitat es regeix de conformitat amb el que
preveuen l’article 57 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social; la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat; la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; el
present Estatut, així com les altres disposicions aplicables als organismes
autònoms de l’Administració General de l’Estat.»
Dos. Es modifica l’article 2 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 2.

Fins.

El Reial Patronat sobre Discapacitat té com a fins l’execució d’accions
coordinades per a la promoció i la millora dels drets de les persones amb
discapacitat, així com del seu desenvolupament personal, consideració social i
millora de la prevenció de les discapacitats i la promoció de polítiques, estratègies,
plans i programes sobre la discapacitat.
Per al desenvolupament d’aquests fins té en compte especialment la Convenció
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, la Llei 26/2011, d’1
d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat, i altra normativa d’adaptació a aquesta, així com la Llei
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat, i la Llei
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat.»
Tres. Es modifica l’article 3 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 3.

Funcions.

El Reial Patronat sobre Discapacitat ha de desenvolupar les funcions següents:
1. Promoure l’aplicació de la perspectiva de drets humans, dels ideals
humanístics, dels coneixements científics i dels desenvolupaments tècnics al
perfeccionament de les accions públiques i privades sobre discapacitat en els
camps de:
a) La prevenció de deficiències.
b) Les disciplines i les especialitats relacionades amb el diagnòstic, la
rehabilitació i la inserció social.
c) La igualtat d’oportunitats.
d) La promoció de suports per a la presa lliure de decisions.
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2. Facilitar, dins l’àmbit definit en l’apartat anterior, l’intercanvi i la col·laboració
entre les diferents administracions públiques, així com entre aquestes i el sector
privat i associatiu, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
3. Prestar suports a organismes, entitats, especialistes i promotors en matèria
d’estudis, recerca i desenvolupament, informació, documentació i formació.
4. Emetre dictàmens tècnics i recomanacions sobre les matèries pròpies del
seu àmbit d’actuació.
5. Desenvolupar activitats com a òrgan tècnic de trobada, reflexió, debat i, si
s’escau, proposta, de les administracions públiques, la societat civil relacionada
amb la discapacitat, incloses les associacions i fundacions, el món acadèmic i
investigador i l’empresarial, a fi d’ajudar a orientar les polítiques, les estratègies, els
plans, els programes i les accions relatives a les persones amb discapacitat i a les
seves famílies i la inclusió social d’aquestes i les seves famílies, això sense
perjudici de les funcions que exerceix el Consell Nacional de la Discapacitat.
6. Tenir en compte singularment la perspectiva de gènere, així com l’atenció a
altres factors que juntament amb la discapacitat generen exclusió múltiple, amb
una atenció especial cap a la infància amb discapacitat.
7. Difondre i promoure el coneixement més ampli de la discapacitat,
principalment des de l’enfocament dels drets humans i en concret d’acord amb el
que estableix la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat de l’Organització de les Nacions Unides.
8. Fomentar mitjançant els premis Reina Sofía sobre Discapacitat la prevenció
de la discapacitat així com la promoció de la defensa dels drets de les persones
amb discapacitat.»
Quatre. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 4 de l’Estatut del Reial Patronat
sobre Discapacitat, que queden redactats de la manera següent:
«2. Són òrgans directius: el Consell, la Secretaria General i la Direcció del
Reial Patronat sobre Discapacitat.
3. Són òrgans tècnics: els centres assessors i les comissions d’experts.»
Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de l’Estatut del Reial Patronat sobre
Discapacitat, que queda redactat de la manera següent:
«Article 5.

El Consell.

1. El Consell, sota la Presidència d’Honor de Sa Majestat la Reina, està
integrat pels membres següents: la Presidència, els vocals i la persona titular de la
Secretaria.
a) La Presidència l’ocupa la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, l’ha
de suplir la persona titular del ministeri assistent, segons l’ordre que estableix el
paràgraf b) 1r.
b) Són vocals:
1r Les persones titulars dels ministeris de Justícia, Hisenda i Administracions
Públiques, Foment, Educació, Cultura i Esport, Ocupació i Seguretat Social,
Indústria, Energia i Turisme i Economia i Competitivitat.
2n Les presidències dels governs de les comunitats autònomes i ciutats de
Ceuta i Melilla, que poden ser representats per titulars de conselleries.
3r La persona titular de la Secretaria General del Reial Patronat.
4t Dos representants designats per la Presidència, a proposta de l’associació
d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació.
5è Sis representants de les organitzacions representatives de les persones
amb discapacitat i les seves famílies designats per la Presidència, incloent-hi en tot
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cas l’associació d’utilitat pública d’àmbit estatal que agrupi les organitzacions més
representatives dels diferents tipus de discapacitat.
6è Fins a dos representants d’entitats científiques que duguin a terme
activitats investigadores relacionades amb el diagnòstic, la prevenció i el tractament
de la discapacitat, nomenats per la Presidència.
7è Fins a tres portaveus de les comissions d’experts, nomenats per la
Presidència per períodes discrecionals.
8è Dos assessors, designats per la Presidència per períodes discrecionals
entre persones amb acreditada trajectòria professional en matèria de discapacitat.
c) Exerceix les funcions de secretaria la persona titular de la Direcció del Reial
Patronat sobre Discapacitat, que actua amb veu però sense vot.»
Sis. Es modifica l’article 7 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 7.

Funcions de la Presidència del Consell.

Són funcions i atribucions de la Presidència del Consell del Reial Patronat
sobre Discapacitat les següents:
a) Mantenir informada Sa Majestat la Reina de les activitats del Reial Patronat.
b) Convocar les sessions del Consell.
c) Designar els vocals del Consell de nomenament discrecional.
d) Proposar dos vocals del Consell Rector del Centre Espanyol del Subtitulat i
l’Audiodescripció, en representació de l’Administració General de l’Estat.»
Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de l’Estatut del Reial Patronat sobre
Discapacitat, que queda redactat de la manera següent:
«2. Són atribucions de la persona titular de la Secretaria General com a òrgan
directiu de l’organisme:
a) Mantenir informada la Presidència del Consell de les activitats del Reial
Patronat, així com prestar a aquest l’assessorament i l’assistència que siguin
necessaris.
b) Tenir la representació ordinària de l’organisme autònom.
c) Elaborar i executar els plans generals d’activitats.
d) Exercir la direcció de l’organisme autònom, en els termes que preveuen les
disposicions legals vigents.
e) Aprovar les propostes d’avantprojectes de pressupostos anuals de
despeses i ingressos, així com rendir els comptes de l’organisme autònom.
f) Constituir les comissions d’experts.
g) Exercir totes les altres funcions que se li atribueixin per norma legal o
reglamentària.»
Vuit. Es modifica l’article 9 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 9.

Els centres assessors i les comissions d’experts.

1. El Reial Patronat sobre Discapacitat pot comptar amb centres assessors,
quan s’estipuli així en una norma de rang legal.
2. El Reial Patronat pot comptar així mateix amb les comissions d’experts
que, si s’escau, es considerin necessàries, per articular les aportacions
humanístiques, científiques i tècniques que facin possible el compliment dels seus
fins. Les comissions d’experts que es constitueixin han d’estar integrades per
científics, professionals i directius amb caràcter honorífic, poden comptar amb
suports personals i tècnics i han d’elaborar informes, dictàmens i recomanacions, i
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qualsevol altre instrument de comunicació tècnica per coadjuvar als fins del Reial
Patronat. Les comissions d’experts tenen el caràcter de grups de treball, als efectes
que preveu l’article 40.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat.»
Nou. Es modifica l’article 10 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 10.

La Direcció del Reial Patronat sobre Discapacitat.

1. La persona titular de la Direcció del Reial Patronat sobre Discapacitat és la
persona titular de la Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat.
2. Correspon a la Direcció del Reial Patronat exercir, d’acord amb les directrius
superiors, les funcions següents:
a) Preparar o informar sobre els assumptes que s’hagin de sotmetre al
Consell.
b) Elaboració de la proposta d’avantprojecte de pressupostos anuals de
despeses i ingressos del Reial Patronat i la seva gestió economicofinancera.
c) Exercir la direcció i la gestió del personal del Reial Patronat, en els termes
que preveuen les disposicions legals vigents i d’acord amb les directrius de la
persona titular de la Secretaria General.
d) Elaborar les memòries anuals d’actuacions.
e) Subscriure els contractes en nom de l’organisme.
f) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l’organisme.
g) La coordinació i la gestió dels serveis relacionats amb el règim interior i els
assumptes generals del Reial Patronat.
h) Mantenir relacions de caràcter tècnic amb organismes públics i privats i
amb científics, experts i promotors, tant nacionals com internacionals. Proposar la
constitució de comissions d’experts i proveir els mitjans de suport que necessitin.
i) Coordinar les activitats d’estudis, recerca i desenvolupament i informació
sobre matèries relacionades amb les funcions del Reial Patronat.»
Deu. Es modifica l’article 13 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 13.

Règim de contractació.

El règim jurídic aplicable per a la contractació és el que estableix el text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, i altra normativa de desplegament.»
Onze. Es modifica l’article 15 de l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat, que
queda redactat de la manera següent:
«Article 15.

Actes que esgoten la via administrativa.

Posen fi a la via administrativa tots els actes i les resolucions de la Secretaria
General del Reial Patronat sobre Discapacitat, de conformitat amb el que estableix
la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat.»
Dotze. S’afegeix un nou paràgraf l) a la regla 1 de l’article 16 de l’Estatut del Reial
Patronat sobre Discapacitat, que té la redacció següent:
«l) Col·laborar amb les associacions i les entitats l’activitat de les quals estigui
relacionada amb el subtitulat i l’audiodescripció per a persones amb discapacitat
auditiva i sordcegues i en concret amb el Centre Espanyol del Subtitulat i
l’Audiodescripció.»
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Tretze. Es modifica l’article 16 punt 4 de l’Estatut del Reial Patronat sobre
Discapacitat, que queda redactat de la manera següent:
«4. El nomenament de les persones titulars de les vocalies del Consell Rector
no està subjecte a termini, i aquestes poden ser remogudes lliurement per la
persona que les va nomenar. Les persones que conformen el Consell Rector no
perceben remuneració de cap tipus per l’exercici del seu càrrec.»
Catorze.

S’afegeix un nou article 17, amb la redacció següent:

«Article 17.

El Centre Espanyol del Subtitulat i l’Audiodescripció.

El Centre Espanyol del Subtitulat i l’Audiodescripció (d’ara endavant, CESiA),
creat per l’article 24 de la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen
les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues,
es constitueix en un centre assessor i de referència en matèria d’accessibilitat
audiovisual mitjançant subtitulat i audiodescripció.
D’acord amb el que disposa la disposició addicional tercera de la Llei 55/2007,
de 28 de desembre, del cinema, el CESiA constitueix així mateix el centre estatal
tècnic de referència en matèria d’accessibilitat audiovisual per a persones amb
discapacitat sensorial, pel que fa referència a la producció, la distribució i l’exhibició
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals.
El CESiA s’integra en el Reial Patronat sobre Discapacitat i en el seu
funcionament ha d’observar les regles següents:
1. El CESiA té com a fins generals investigar, fomentar, promoure iniciatives,
coordinar actuacions i estendre la subtitulació i l’audiodescripció com a mitjans de
suport a la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva, cegues
i amb discapacitat visual i sordcegues.
2. El CESiA ha de dur a terme les seves accions mantenint consultes i
establint convenis amb les entitats representatives de les persones sordes, amb
discapacitat auditiva, cegues i amb discapacitat visual, sordcegues i de les seves
famílies.
3. El CESiA té les funcions següents en l’àmbit de les actuacions del Reial
Patronat sobre Discapacitat:
a) Coadjuvar a garantir l’accés a la informació audiovisual en igualtat de
condicions per a persones amb discapacitat auditiva, cegues i amb discapacitat
visual i sordcegues.
b) Dur a terme treballs de recerca i desenvolupament tecnològic en matèria
d’accessibilitat als mitjans audiovisuals per a persones amb discapacitat auditiva,
cegues i amb discapacitat visual i sordcegues.
c) Difondre i promocionar els serveis d’accessibilitat d’audiodescripció i
subtitulat establint, si s’escau, la normalització del seu ús.
d) Efectuar auditories, diagnòstics i assessorament tecnològic per introduir
millores i innovacions en processos, productes o serveis d’empreses i
organitzacions.
e) Contribuir a la planificació i la coordinació d’estratègies i plans de formació
i docència i de les investigacions realitzades respecte dels serveis d’accessibilitat
als mitjans audiovisuals, així com dur a terme activitats formatives concretes en
aquest àmbit.
f) Fer tasques de sensibilització social en l’àmbit de l’accessibilitat audiovisual
per a persones amb discapacitat auditiva, cegues i amb discapacitat visual i
sordcegues per a tota la societat.
g) Proposar al Consell del Reial Patronat sobre Discapacitat, per a la seva
aprovació, l’estratègia, els programes d’actuació i els plans generals d’activitats del
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Reial Patronat en matèria de subtitulat i audiodescripció, el desenvolupament i
l’execució dels quals correspon al CESiA.
h) Gestionar i desenvolupar tecnologies d’accés a les bases documentals que
contenen els catàlegs d’obres audiovisuals subtitulades i/o audiodescrites per
facilitar l’intercanvi de fons als actors involucrats en el procés i l’accés a la
informació d’oci accessible.
i) Col·laborar en tasques de regularització i normalització de l’audiodescripció
i el subtitulat i avaluar l’accessibilitat de productes i serveis en l’àmbit de la televisió,
el cinema, internet, les xarxes socials i el teatre i les arts escèniques.
j) Elaborar informes relacionats amb l’ús i la utilització dels serveis
d’accessibilitat als mitjans audiovisuals en l’audiodescripció i el subtitulat.
k) Redactar una memòria anual de les seves activitats, que ha d’elevar al
Consell del Reial Patronat sobre Discapacitat per a la seva aprovació.
l) Col·laborar amb les associacions i les entitats l’activitat de les quals estigui
relacionada amb l’accessibilitat tecnològica i amb la llengua de signes espanyola i
en concret amb el Centre de Normalització Lingüística de la Llengua de Signes
Espanyola i el Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat (CENTAC).
4.

El CESiA està regit per un Consell Rector integrat per:

a) La presidència del Consell Rector, que l’ocupa la persona titular de la
Direcció del Reial Patronat sobre Discapacitat, a qui correspon la representació
ordinària del CESiA i qui així mateix exerceix la direcció executiva del Centre.
b) Quatre vocalies nomenades per la persona titular del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, una d’elles a proposta de l’associació d’àmbit estatal més
representativa dels diferents tipus de discapacitat, i les tres restants a proposta de
les entitats representatives del moviment associatiu de persones sordes o amb
discapacitat auditiva, cegues o amb discapacitat visual i sordcegues i les seves
famílies.
c) Quatre vocalies en representació de l’Administració General de l’Estat
nomenades per la persona titular de la Presidència del Consell del Reial Patronat
sobre Discapacitat: dues a proposta seva, una a proposta de la persona titular del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i una altra a proposta del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
d) La secretaria, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot i que és
ocupada per la persona que designi la persona titular de la Presidència del Consell
Rector del CESiA entre el personal destinat en el Reial Patronat sobre Discapacitat.
Així mateix, és membre del Consell Rector, amb veu però sense vot, la persona
responsable de la gestió del centre.
5. El Consell Rector del CESiA, com a òrgan col·legiat de composició paritària,
es regeix per les normes aplicables de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El nomenament de les persones titulars de les vocalies del Consell Rector no està
subjecte a termini, i poden ser remogudes lliurement per la persona titular de l’òrgan
que les va nomenar. Les persones que conformen el Consell Rector no perceben
remuneració de cap tipus per l’exercici del seu càrrec.
6. L’orientació estratègica, les directrius generals i la supervisió del CESiA
correspon al Consell Rector. Així mateix, el Consell Rector aprova el pla anual
d’actuació del Centre i rep l’informe balanç del que s’ha fet l’any anterior.
7. Per a la consecució dels objectius i el desenvolupament de les funcions del
CESiA i la seva gestió adequada, el Reial Patronat sobre Discapacitat pot
subscriure convenis amb organismes públics de recerca, universitats i amb les
entitats representatives de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i
sordcegues, i de les seves famílies, en els termes previnguts per la legislació
vigent. Igualment, i d’acord amb els seus programes d’actuació, pot establir
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col·laboracions i acords amb organismes públics de recerca i altres entitats
públiques i privades. Correspon en tot cas al Consell Rector del CESiA proposar als
òrgans directius del Reial Patronat la subscripció dels convenis esmentats, i
valorar-ne la necessitat i la idoneïtat.
8. Correspon al Reial Patronat sobre Discapacitat la provisió dels mitjans
humans i materials necessaris per al funcionament del CESiA, i s’ha d’atendre
especialment que aquest pugui comptar amb la col·laboració de professionals
experts en audiodescripció i subtitulat dels mitjans audiovisuals per a persones
amb discapacitat.»
Quinze. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 946/2001, de 3
d’agost, amb la redacció següent:
«Disposició addicional tercera.

Referència a determinats òrgans administratius.

Les referències que en aquest Reial decret es fan al Ministeri de Treball i Afers
Socials i al Ministeri de Sanitat i Política Social s’entenen fetes al Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.»
Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.
L’aplicació d’aquest Reial decret no suposa cap increment de la despesa pública.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 11 de gener de 2013.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

http://www.boe.es
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