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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13613

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic.

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, preveu, en la seva disposició addicional primera, que les comunitats autònomes
i les corporacions locals puguin sol·licitar a l’Estat l’accés a mesures extraordinàries de
suport a la liquiditat.
En el marc d’aquesta disposició, són diversos els mecanismes que des de l’any 2012
l’Estat ha posat en marxa, com ara el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors, el Fons de liquiditat autonòmic o les mesures extraordinàries de suport a
municipis amb problemes financers. Tots aquests mecanismes tenen l’objectiu comú
d’aportar liquiditat tant a les comunitats autònomes com a les entitats locals per tal que
puguin fer front a les seves obligacions de pagament en un moment de dificultat
econòmica a canvi del compliment d’un conjunt de condicions fiscals i financeres que han
ajudat a què puguin anar complint els objectius de consolidació fiscal i garantir la
sostenibilitat dels comptes públics.
Aquestes mesures conjunturals s’han acompanyat amb reformes estructurals en el
funcionament de les administracions, com la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial al sector públic, o la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,
que han establert eines permanents de seguiment, reducció i control del deute comercial i
de l’execució del pressupost públic. Tot això com a noves bases que també contribueixen
a millorar la capacitat de les administracions d’atendre els seus compromisos de despesa
presents i futurs. En definitiva, s’ha millorat la seva sostenibilitat financera.
L’esforç per complir els objectius de consolidació fiscal i l’aplicació del conjunt de
reformes descrites juntament amb altres reformes estructurals ha permès tornar a la
sendera de creixement econòmic i generar confiança en l’economia espanyola, fet que
s’està traduint en uns costos de finançament inferiors en els mercats. Aquest resultat
positiu ha de ser compartit pel conjunt de les administracions públiques que estan fent
esforços de reducció del dèficit públic i reformes estructurals, per la qual cosa aquests
estalvis financers s’han de traslladar per seguir contribuint a la consolidació fiscal.
L’objectiu d’aquest Reial decret llei, per tant, és doble. D’una banda, posa en marxa
mecanismes nous que permeten compartir els estalvis financers entre totes les
administracions, prioritzar l’atenció de la despesa social, seguir ajudant les administracions
amb més dificultats de finançament i impulsar les que han aconseguit superar-les, i, de
l’altra, simplifica i redueix el nombre de fons creats per finançar mecanismes de suport a
la liquiditat, a fi de millorar l’eficiència de la seva gestió.
Entre els mecanismes nous que es creen, l’atenció a la despesa social ocupa un lloc
prioritari. Disposar d’un finançament suficient per a la despesa social suposa una garantia
decisiva per a la prestació adequada de serveis públics essencials, com ara l’educació, la
sanitat i els serveis socials, pilars bàsics d’un Estat social i democràtic de dret.
La despesa social constitueix l’instrument de gestió més important per coadjuvar a
l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i és, per això, una prioritat en les polítiques de
despesa de totes les administracions públiques. En aquest sentit, la reforma en la
regulació del règim local operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, va reordenar el mapa de repartiment
de competències entre les comunitats autònomes i les entitats que conformen
l’Administració local, sobre la base del principi «una Administració, una competència»,
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prestant una atenció especial a millorar la delimitació de competències en matèria social i
a garantir el seu finançament adequat perquè es tracta de serveis públics essencials.
Precisament, en aquest marc de millora de les garanties jurídiques i de finançament
d’aquests serveis, l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, inclòs per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, estableix l’obligació que els
convenis que subscriguin les comunitats autònomes amb les entitats locals, així com la
delegació de competències que facin, que impliquin obligacions financeres o compromisos
de pagament a càrrec de les comunitats autònomes, incloguin una clàusula de garantia
del compliment d’aquests compromisos, consistent en la possible retenció de recursos del
sistema de finançament si hi ha incompliments.
Amb l’objectiu d’aprofundir en les garanties de la despesa social, no només s’adopten
mesures conjunturals que ajudin les comunitats autònomes a cancel·lar el seu deute
pendent a 31 de desembre de 2014 derivat de convenis subscrits amb entitats locals en
matèria de despesa social i altres transferències en aquesta matèria, com la creació d’un
nou mecanisme de suport a la liquiditat, el Fons social, sinó que també s’estableix un
conjunt de reformes estructurals que permetin en el futur que els serveis educatius,
sanitaris i els relatius als serveis socials que presten les entitats locals, com a administració
més propera al ciutadà, disposin del finançament adequat.
D’altra banda, es crea un registre electrònic de convenis que ha de permetre fer un
seguiment sobre quins convenis tenen subscrits i en vigor les comunitats autònomes i les
entitats locals per poder verificar el compliment de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, especialment
de l’article 57 bis. D’aquesta manera, si s’incompleixen les obligacions de pagament
derivades d’aquests convenis, es poden retenir recursos del sistema de finançament
coneixent la font jurídica de la qual emanen les obligacions impagades. Amb l’aplicació
d’aquest procediment de retenció, regulat en aquest Reial decret llei, queda garantit el
finançament adequat dels serveis públics essencials i es reforça el compromís amb la
seva prestació adequada.
Aquest Reial decret llei consta de cinquanta-sis articles, divuit disposicions
addicionals, una disposició derogatòria i nou disposicions finals, i s’estructura en quatre
títols.
El títol I de disposicions generals i règim jurídic comú dels fons determina, en el seu
capítol I, l’àmbit subjectiu i objectiu del Fons de finançament a comunitats autònomes i del
Fons de finançament a entitats locals, així com els principis rectors pels quals s’han de
regir per al seu funcionament correcte. Entre aquests principis figura el principi de
prudència financera i per a la seva gestió la Secretaria General del Tresor i Política
Financera ha de disposar dels recursos necessaris. La gestió eficaç d’aquests
mecanismes requereix unes exigències mínimes de transparència en la informació i
prudència financera, i l’Estat es reserva la retenció de recursos dels sistemes de
finançament de les administracions territorials en cas d’incompliment.
En el seu capítol II es crea el Fons de finançament a comunitats autònomes i el Fons
de finançament a entitats locals. Aquests fons estan estructurats en compartiments
diferenciats per adaptar-se a les necessitats financeres d’aquestes administracions, que
tenen la consideració de mecanisme addicional de finançament en virtut del que disposa
la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. També s’estableix
el règim d’integració dels mecanismes ja existents en els nous fons i es creen
compartiments específics amb condicions i obligacions graduades en virtut de les
necessitats financeres que es pretenguin cobrir i del grau de compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, deute públic i períodes de pagament a proveïdors. Així mateix,
se’n regula l’adscripció, la gestió financera a través de l’Institut de Crèdit Oficial, la forma
de concertació de les operacions de crèdit, els recursos amb els quals es dotaran i la
seva forma de captació.
El títol II del Fons de finançament a comunitats autònomes regula de manera integral i
ampliada els mecanismes addicionals de finançament posats en marxa per a les
comunitats autònomes i estableix les característiques i condicions dels compartiments
Facilitat financera, Fons de liquiditat autonòmic i Fons social en els quals s’estructura.
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Addicionalment, s’inclou el compartiment Fons en liquidació per al finançament dels
pagaments a proveïdors, al qual s’adscriuen les operacions de crèdit vigents formalitzades
amb comunitats autònomes amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors 2, ja extint.
El capítol I estableix el règim i les condicions aplicables al compartiment Facilitat
financera, destinat a estendre els beneficis associats amb els mecanismes a les comunitats
autònomes que compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, que
han aconseguit controlar la demora en el pagament del deute comercial. Amb això, com a
avantatge per als qui han complert els objectius, es permet que els esforços pressupostaris
i les reformes estructurals dutes a terme s’acompanyin amb la reducció dels costos de
finançament que els mecanismes suposen. L’adhesió a aquest compartiment, que no
exclou les comunitats autònomes que estiguin adherides a qualsevol altre mecanisme de
liquiditat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, no requereix l’aprovació d’un pla
d’ajust i comporta l’acceptació d’unes obligacions d’informació d’aplicació general.
El capítol II es refereix al compartiment Fons de liquiditat autonòmic, successor directe
del fons homònim actualment existent i regulat al Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol.
Al compartiment esmentat s’adscriuen les comunitats autònomes actualment adherides al
Fons de liquiditat autonòmic operatiu fins ara i les comunitats autònomes que incompleixin
el període mitjà de pagament a proveïdors en aplicació del que disposa la disposició
addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. La secció 1a regula el seu
àmbit, el procediment d’adhesió i la regulació de la concertació de les operacions de
crèdit, i la secció 2a les condicions fiscals i financeres que han de complir les comunitats
autònomes, les normes relatives al seguiment dels plans d’ajust associats a aquest
compartiment i les actuacions de control per part dels diferents òrgans responsables.
El seu capítol III està referit al Fons social i als procediments de retenció en matèria
de despesa social.
En la seva secció 1a es configura el Fons social com un mecanisme de suport a la
liquiditat de les comunitats autònomes, de caràcter temporal i voluntari, de conformitat
amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, la dotació del qual ha de finançar a les comunitats autònomes el pagament de les
obligacions pendents amb les entitats locals que siguin vençudes, líquides i exigibles a 31
de desembre de 2014 i que derivin de convenis subscrits en matèria de despesa social i
altres transferències en aquesta matèria.
La secció 2a, referida a les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
de 2014 derivades dels convenis i les transferències esmentats, regula la forma en què
s’han de cancel·lar les obligacions esmentades en el cas de les comunitats autònomes
que no s’adhereixin al Fons social, i aquesta secció desplega el procediment de retenció
o deducció de recursos previst amb aquesta finalitat a la disposició addicional 8a de la
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes,
per abonar amb càrrec als recursos retinguts les obligacions esmentades.
La secció 3a regula el procediment i les condicions per a la retenció dels recursos
dels règims de finançament de les comunitats autònomes per al pagament directe per
part de l’Estat, amb càrrec als recursos retinguts, en cas que les comunitats autònomes
incompleixin les obligacions de pagament derivades de normes autonòmiques que
deleguin competències en matèria de despesa social i de convenis subscrits en aquesta
matèria, de conformitat amb la clàusula de garantia que preveu l’article 57 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril. El que recull aquesta secció, tal com assenyala la disposició
addicional cinquena d’aquest Reial decret llei, és aplicable als procediments que tinguin
per objecte fer efectiva la clàusula de garantia esmentada a la resta de matèries, mentre
no s’aprovi l’ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a què es refereix
l’apartat 3 de l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El títol III regula el Fons de finançament a entitats locals, que se subdivideix en tres
compartiments: Fons d’ordenació, Fons d’impuls econòmic i Fons en liquidació per al
finançament dels pagaments a proveïdors d’entitats locals, i la regulació dels dos primers
es troba als dos capítols de què consta el títol esmentat.
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El capítol I relatiu al Fons d’ordenació presenta tres seccions: la primera conté les
disposicions generals que regeixen el compartiment esmentat; la segona regula la
condicionalitat financera i fiscal que han de complir les entitats locals que s’hi adhereixin, i
la tercera recull les actuacions de seguiment i control dels compromisos que adquireixin
les entitats locals. Integren l’àmbit subjectiu els municipis que estan en una situació de
risc financer en els termes que defineixen la present norma o que no poden refinançar les
operacions de crèdit en les condicions de prudència financera que es fixin. També integren
aquell àmbit les entitats locals que incompleixin de manera persistent el termini màxim de
pagament que estableix la normativa de morositat. La secció segona regula la
condicionalitat financera i fiscal, i aquesta última és de diferent intensitat segons els
supòsits que configuren l’àmbit subjectiu del compartiment Fons d’ordenació, en què es
requereix una condicionalitat superior als municipis en situació de risc financer i una
condicionalitat inferior als que no puguin refinançar els seus préstecs amb criteris de
prudència financera. La secció tercera estableix normes relatives al seguiment dels plans
d’ajust i a les actuacions de control que es podrien sol·licitar de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
El capítol II regula el compartiment Fons d’impuls econòmic, amb una estructura
similar a l’esmentada per al compartiment anterior. Així, es defineixen els àmbits subjectiu
i objectiu, i s’hi poden adherir les entitats locals que estiguin en una posició financera
sanejada, amb compliment dels objectius i límits que estableix la normativa d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera o la reguladora de les hisendes locals.
L’adhesió es produeix amb la sol·licitud prèvia de les entitats locals, que han de
concretar les seves necessitats financeres per donar cobertura als venciments del
principal dels préstecs a llarg termini que hagin formalitzat o formalitzin, d’acord amb els
criteris de prudència financera que es fixin, per finançar inversions financerament
sostenibles, o per al finançament de projectes d’inversió que es considerin rellevants de
conformitat amb l’acord que, si s’escau, adopti la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics. En aquests supòsits, l’entitat local adherida també ha de subscriure
l’operació de crèdit corresponent amb l’Estat, el qual ha de gestionar el pagament dels
venciments dels préstecs a llarg termini.
El títol IV, sobre la creació i el funcionament del registre electrònic de convenis, preveu
la creació d’aquest registre, que ha de recollir informació dels convenis subscrits entre
comunitats autònomes i entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos
de pagament a càrrec de les comunitats autònomes, d’acord amb l’article 57 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’interventor local és el responsable d’aportar aquesta informació.
A més, també es preveu quin és el contingut mínim que s’ha d’incloure en aquest registre.
Les raons de necessitat extraordinària i urgent que emparen les mesures incloses en
els quatre títols d’aquet Reial decret llei radiquen en la necessitat de posar en marxa de
manera urgent, davant l’inici imminent del nou exercici pressupostari, mecanismes que
permetin alleujar les necessitats de finançament a les comunitats autònomes i ens locals,
traslladar els estalvis financers obtinguts i evitar que se’n posi en risc la sostenibilitat
financera. D’aquesta manera es garanteix que els nous fons puguin estar operatius des
de l’inici de l’any, i es dota de seguretat les administracions destinatàries dels recursos
que poden planificar la seva gestió amb més seguretat. Al mateix temps s’evita la solució
de continuïtat entre els mecanismes existents i els nous.
Les disposicions addicionals primera a vuitena recullen diferents aspectes, entre
d’altres, les especialitats de l’aplicació d’aquest Reial decret llei a la Comunitat Autònoma
del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra, el termini per a la inscripció en el registre
electrònic dels convenis que estiguin vigents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei,
la data de la primera aplicació del procediment de retenció regulat a la secció tercera del
capítol III del títol II, així com la seva aplicació transitòria en altres matèries diferents de la
despesa social, l’aportació de recursos per a la dotació del Fons de finançament a
comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals i els terminis de
sol·licitud d’accés als mecanismes per a 2015.
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Mitjançant la disposició addicional novena, considerant la conjuntura econòmica
favorable i el previsible tancament pressupostari de 2014 amb signe positiu, es prorroguen
per a l’any 2015 les regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari,
previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a fi de permetre a les entitats locals
sanejades financerament que destinin una part del superàvit a finançar inversions
financerament sostenibles, a més de destinar-lo a amortitzar deute financer.
La mesura que proposa la disposició addicional desena persegueix l’ajornament de
les quantitats que han de tornar les entitats locals, com a conseqüència de la liquidació
definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013, sigui
quin sigui el model de finançament (model general de variables o model de cessió del
rendiment de determinats impostos estatals més un fons complementari de finançament).
Es considera imprescindible flexibilitzar la devolució del saldo deutor de la liquidació
de l’any 2013 de les entitats locals, i aquest mateix procediment s’ha d’habilitar per a les
liquidacions negatives de 2008 i 2009 amb un termini de devolució de 120 mensualitats, a
comptar des de gener de 2015 i sempre que ho sol·licitin les mateixes entitats locals
afectades i compleixin els requisits anàlegs als establerts per al reintegrament de les
liquidacions negatives de 2008 i 2009.
Les disposicions addicional onzena i final tercera estableixen l’assumpció per part de
l’Estat del cost de les devolucions de l’impost sobre les vendes detallistes de determinats
hidrocarburs derivades de la Sentència del TJUE, de 27 de febrer de 2014.
Mitjançant les disposicions addicionals dotzena a setzena s’amplia el termini màxim
per a l’alliberament del dividend digital.
Les institucions internacionals, europees i nacionals han determinat que la banda de
freqüències 790 MHZ a 862 MHZ, o banda del dividend digital, fins ara utilitzada per a la
prestació de serveis audiovisuals televisius, es destini principalment a la prestació de
serveis avançats de comunicacions electròniques.
En l’àmbit nacional, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, en el seu
article 51, va establir que la banda de freqüències 790 MHZ a 862 MHZ es destinés
principalment a la prestació de serveis avançats de comunicacions electròniques, en línia
amb els usos harmonitzats que s’acordin a la Unió Europea, i va assenyalar que aquesta
banda havia de quedar lliure per tal que es pogués assignar als seus nous usos abans de
l’1 de gener de 2015.
El procés d’alliberament del dividend digital es va concretar, en primer lloc, en el Reial
decret 365/2010, de 26 de març, pel qual es regula l’assignació dels múltiples de la
televisió digital terrestre després del cessament de les emissions de televisió terrestre
amb tecnologia analògica, i posteriorment en el Reial decret 805/2014, de 19 de setembre,
pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen
determinats aspectes per a l’alliberament del dividend digital.
En aquest últim Reial decret s’inclouen, en particular, els canvis de canals
radioelèctrics necessaris per poder abordar de manera eficient el procés d’alliberament
dels canals afectats pel dividend digital.
D’aquesta manera, el Reial decret esmentat ha planificat nous canals radioelèctrics i
múltiples digitals en els quals els prestadors del servei de comunicació audiovisual
televisiva han d’efectuar les seves emissions, la qual cosa implica, d’una banda, que els
prestadors esmentats han de fer el desplegament de cobertura de població necessària
per complir els objectius i terminis de cobertura que s’hi exigeixen, i, de l’altra, que els
ciutadans afectats per la substitució de canals radioelèctrics i múltiples digitals en una
determinada àrea geogràfica hagin de fer actuacions d’accés o adaptació en els seus
sistemes de recepció per poder rebre els serveis de televisió digital terrestre en aquests
nous canals radioelèctrics o múltiples digitals.
Aviat es compleix la data esmentada de l’1 de gener de 2015 i, en virtut de les dades
disponibles, es constata que les actuacions de cobertura desplegades pels prestadors del
servei de comunicació audiovisual televisiva han de permetre complir, en termes generals,
els objectius i terminis de cobertura de població que exigeix el Reial decret 805/2014,
de 19 de setembre.
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No obstant això, el grau d’adaptació dels sistemes de recepció de televisió dels
edificis afectats pels canvis de freqüències associats a l’alliberament del dividend digital
indica que una proporció significativa dels edificis, propera al 50%, no hauran completat
aquesta adaptació abans de l’1 de gener de 2015. Tot això, malgrat el suport institucional
i l’esforç econòmic i de comunicació que ha fet el Govern, tal com posa de manifest
l’aprovació del Reial decret 920/2014, de 31 d’octubre, pel qual es regula la concessió
directa de fins a 280 milions d’euros en subvencions destinades a compensar, en virtut
d’un criteri de neutralitat tecnològica, els costos derivats de la recepció o accés als serveis
de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l’alliberament del
dividend digital.
D’aquesta manera, si el dia 1 de gener de 2015 haguessin cessat totes les emissions
en els canals radioelèctrics de la banda de freqüències 790 MHZ a 862 MHZ utilitzades
pel servei de comunicació audiovisual televisiva, una part significativa de la població no
estaria en condicions de seguir rebent als seus domicilis diversos dels canals que
conformen l’oferta del servei de comunicació audiovisual televisiva, en funció de les
diferents àrees geogràfiques en què s’han planificat els múltiples digitals.
Els serveis de comunicació audiovisual televisiva constitueixen el principal instrument
o mitjà de comunicació social a través del qual els ciutadans accedeixen a una gran
quantitat d’informacions i continguts i es possibilita la transmissió de les opinions
individuals i de l’opinió pública, de manera que es fa real i pràctica la llibertat fonamental
de comunicar o rebre informació veraç per qualsevol mitjà de difusió que consagra l’article
20.1.d) de la Constitució, tal com assenyala la jurisprudència profusa i reiterada del
Tribunal Constitucional.
La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, consagra el dret
de totes les persones a rebre una comunicació audiovisual plural. En particular, aquesta
norma legal destaca el paper del servei públic de comunicació audiovisual per assolir els
objectius esmentats i el configura com un servei d’interès econòmic general essencial.
Per tot això, es fa necessari adoptar amb urgència la mesura d’ampliar la data límit en
què s’ha d’efectuar l’alliberament complet del dividend digital, amb l’objectiu que es pugui
produir un avançament més gran en el procés d’adaptació dels sistemes de recepció en
els edificis, i garantir que una proporció majoritària de la població pugui disposar d’accés
a l’oferta completa de serveis de comunicació audiovisual televisiva.
Aquesta ampliació del termini màxim per a l’alliberament del dividend digital, que
consisteix en què els prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiva puguin
seguir explotant els canals radioelèctrics de la banda de freqüències 790 MHZ a 862 MHZ,
es duu a terme fins al dia 31 de març de 2015.
Aquesta ampliació del termini màxim per al cessament de totes les emissions no
modifica els objectius i terminis de cobertura dels prestadors ni altera la possibilitat
d’anticipar la data per a aquest cessament d’emissions, o el cessament parcial d’emissions
en determinades àrees geogràfiques, ja previstos a l’article 8.6 del Reial decret 805/2014,
de 19 de setembre. En particular, es pot anticipar el cessament de les emissions
esmentades en determinades àrees frontereres amb altres països comunitaris, per motius
de coordinació internacional, de manera que es compleixi el mandat comunitari que el
procés d’alliberament del dividend digital a Espanya no impedeixi la disponibilitat de la
banda esmentada per als serveis de comunicacions electròniques que no siguin de la
difusió als estats membres veïns.
L’ampliació del termini màxim per al cessament de les emissions implica que la banda
de freqüències esmentada no es pot utilitzar transitòriament per a la prestació de serveis
de comunicacions electròniques mòbils d’última generació o 4G.
No obstant això, cal recordar que aquests serveis de comunicacions electròniques
mòbils d’última generació o 4G els estan prestant diferents operadors des de mitjan 2013
a través de diferents bandes de freqüència i que, així mateix, es podrien utilitzar altres
bandes de freqüència addicionals per prestar els serveis esmentats, sense que la
demanda d’aquests serveis sigui encara tan alta com perquè no pugui ser absorbida per
aquest conjunt de bandes de freqüència diferents de la banda de 790 MHZ a 862 MHZ.
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En tot cas, l’ampliació del termini màxim per a l’alliberament del dividend digital que
porta a terme aquest Reial decret llei implica una alteració de l’equilibri economicofinancer
de les concessions d’ús privatiu del domini públic radioelèctric atorgades en la banda del
dividend digital o banda de 800 MHZ mitjançant l’Ordre ITC/2508/2011, de 15 de
setembre.
L’equilibri economicofinancer d’aquestes concessions es manté a través de l’extensió
del seu període de vigència per un nombre de dies proporcional als dies transcorreguts
des de l’1 de gener de 2015 fins a la data en què la banda de freqüències del dividend
digital es posi a disposició dels operadors titulars de les concessions assenyalades
anteriorment.
La determinació de l’extensió del període de vigència de les concessions es calcula
tenint en compte la quantitat total abonada per l’atorgament de les concessions d’ús
privatiu del domini públic radioelèctric en la banda de 790 MHZ a 862 MHZ que es van
adjudicar mitjançant l’Ordre ITC/2508/2011, de 15 de setembre. En aquest càlcul, s’ha de
tenir en compte que aquesta quantitat es revalora en un 2 per cent anual i s’ha d’aplicar
una taxa de descompte del 3,53 per cent, que es correspon amb la mitjana del cost del
deute abans d’impostos dels tres operadors afectats. Com a resultat d’aquest criteri, cada
dia transcorregut des de l’1 de gener de 2015 fins a la data en què la banda del dividend
digital estigui a disposició dels operadors de comunicacions electròniques es compensa
mitjançant l’extensió d’1,27 dies del període de vigència de les concessions, i el nombre
total de dies per excés s’ajusta per quantitats enteres.
En conclusió, en les mesures relatives a l’ampliació del termini màxim per a
l’alliberament del dividend digital que s’adopten en aquest Reial decret llei concorren les
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que exigeix l’article 86 de la
Constitució espanyola com a premissa per recórrer a aquesta figura del reial decret llei.
Com s’ha exposat, una part significativa de la població que encara no ha completat
l’adequació de l’equipament de recepció del servei de televisió es pot veure privada de
seguir rebent alguns dels canals de televisió digital terrestre fins que no faci l’adequació
esmentada, de manera que és urgent i necessari habilitar un termini addicional, mitjançant
l’ampliació del termini màxim d’alliberament del dividend digital, per tal que es puguin fer
les actuacions d’antenització esmentades sense que es produeixi una pèrdua transitòria
d’alguns canals de televisió.
La disposició addicional dissetena prorroga durant tres mesos la reducció de les
cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per
contractació indefinida.
A principis de 2014, el Govern va adoptar el Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer,
de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, i es va establir
la possibilitat que les empreses que complissin determinats requisits es poguessin
beneficiar de reduccions de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la
Seguretat Social, amb l’objectiu d’accelerar la creació d’ocupació i contribuir a la lluita
contra la dualitat.
La durada de la mesura estava inicialment prevista fins al 31 de desembre de 2014,
però l’evolució positiva de la contractació indefinida justifica que, mitjançant aquesta
disposició addicional, s’acordi ara la pròrroga de la tarifa plana, en els mateixos termes que
els previstos al Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, per a les empreses que formalitzin
contractes de caràcter indefinit entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de març de 2015.
Pel que fa a les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que exigeix
l’article 86 de la Constitució espanyola, es justifiquen per a aquesta disposició addicional
tant en l’expiració imminent, el 31 de desembre de 2014, del termini per beneficiar-se de
les mesures de foment de la contractació indefinida contingudes al Reial decret llei 3/2014,
de 28 de febrer, com en la necessitat que la creació d’ocupació indefinida i la consolidació
del creixement econòmic continuïn sent una prioritat.
La disposició final primera introdueix un nou precepte en el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i en modifica un altre. El primer introdueix per primera
vegada en la regulació esmentada el principi de prudència financera al qual queden
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subjectes totes les operacions financeres que, en el futur, formalitzin les entitats locals.
Així mateix, es modifica el precepte que regula la documentació amb què s’han
d’acompanyar els pressupostos de les entitats locals de manera que incorpori informació
relativa als beneficis fiscals en tributs locals i als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social.
La disposició final segona es refereix als treballs de col·laboració social en l’àmbit de
les administracions públiques. La Sala Social del Tribunal Suprem ha ratificat el 2014 el
canvi de jurisprudència iniciat per la Sentència de 27 de desembre de 2013 sobre el tipus
d’activitats de col·laboració que poden desenvolupar els perceptors de prestacions de
desocupació per a les administracions públiques, a l’empara de l’article 213 del text refós
de la Llei de Seguretat Social.
La provisió per part de les administracions públiques dels recursos humans necessaris
per dur a terme les tasques que actualment es desenvolupen a través d’aquestes formes
de col·laboració exigeix per mandat legal la dotació i provisió prèvies dels llocs de treball
respectius. A fi d’evitar que mentre es doni compliment a aquests procediments els serveis
públics corresponents no tinguin els recursos humans corresponents, s’habilita per tal que
els qui ja exerceixen la col·laboració esmentada puguin continuar fent-ho fins a la
finalització de la percepció de les seves prestacions. En aquesta modificació normativa
concorre una necessitat extraordinària i urgent perquè s’atorga una solució immediata
que atorga certesa i seguretat jurídica a l’Administració i més garanties per als desocupats
que estan fent treballs de col·laboració social.
Mitjançant la disposició final quarta, i amb l’objectiu d’incentivar la realització i
promoció de vols turístics diürns en els aeroports amb horari exclusivament nocturn, es
proposa que en aquests aeroports s’apliquin a tots els vols, independentment de l’hora en
què operin, les tarifes corresponents a l’horari operatiu, i es deixen sense aplicació les
tarifes de fora d’horari.
Aquesta mesura fomenta un millor aprofitament de les infraestructures aeroportuàries
del país, a través de la realització d’operacions xàrter ocasionals, vinculades a
esdeveniments i de vacances en temporada, així com per a companyies aèries de
segments com el «low cost» amb esquemes o models d’explotació diferents. Es considera
que aquesta mesura ha d’induir un increment de la demanda.
És necessari anticipar l’entrada en vigor d’aquesta mesura perquè la planificació de
les companyies aèries es fa amb sis mesos d’anticipació. Per tant, atès que l’objectiu de
la mesura és el foment dels vols turístics diürns en els aeroports amb horari exclusivament
nocturn, per tal que pugui entrar en vigor a la temporada d’estiu de 2015 es requereix
l’aprovació immediata de la mesura.
Com que es requereix una norma de rang legal, l’única solució factible en aquests
moments és la incorporació de la mesura mitjançant un reial decret Llei.
Mitjançant la disposició final cinquena es modifica el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Per a una
major claredat i precisió del que estableix la modificació efectuada al Reial decret
625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció
per desocupació, per part de la disposició final quarta del Reial decret llei 16/2014, de 19
de desembre, pel qual es regula el Programa d’activació per a l’ocupació, és necessari, al
seu torn, modificar l’article 227 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social per
tal d’atribuir d’una manera més precisa a la Tresoreria General de la Seguretat Social la
competència per recaptar en via executiva el reintegrament de les prestacions percebudes
indegudament o de responsabilitat empresarial, de conformitat amb les normes
reguladores de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social.
La disposició final novena introdueix una excepció a la clàusula general d’entrada en
vigor del Reial decret llei en diferir l’entrada en vigor de la disposició addicional cinquena
a l’1 de gener de 2015. La raó d’aquesta excepció és compatibilitzar el que disposa
aquesta disposició addicional amb el que estableix la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a 2015, que recull aportacions diferents que prevaldrien sobre les que preveu
aquest Reial decret llei si no se’n diferís l’entrada en vigor.
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En el conjunt i en cadascuna de les mesures que s’adopten, concorren, per la seva
naturalesa i finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que exigeix
l’article 86 de la Constitució espanyola com a pressupostos habilitadors per 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
espanyola, a proposta dels ministres d’Hisenda i Administracions Públiques, Foment,
Ocupació i Seguretat Social i Indústria, Energia i Turisme, amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 26 de desembre de 2014, disposo:
TÍTOL I
Disposicions generals i règim jurídic comú del Fons de finançament a comunitats
autònomes i del Fons de finançament a entitats locals
CAPÍTOL I
Disposicions generals i principis
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret llei té per objecte la posada en marxa de mesures que garanteixin
la sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals mitjançant la
creació d’un mecanisme de suport a la liquiditat consistent en dos fons, que s’estructuren
en compartiments, i que han de permetre atendre les necessitats financeres que preveu
aquest Reial decret llei.
Cadascun dels compartiments d’aquests fons tenen la consideració de mecanisme
addicional de finançament dels referits a la disposició addicional primera de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
els és aplicable.
Així mateix, aquest Reial decret llei té per objecte la creació d’un registre de convenis
subscrits per les comunitats autònomes amb les entitats locals i la determinació de les
condicions i els procediments per a la retenció de recursos dels règims de finançament
per satisfer les obligacions pendents de pagament amb les entitats locals en matèria de
despesa social.
Article 2.

Àmbit subjectiu.

Als efectes del que preveu aquest Reial decret llei s’entén per comunitat autònoma i
entitat local tant l’Administració de la comunitat autònoma i de l’entitat local com la resta
d’entitats, organismes i ens que en depenen, inclosos en el sector Administracions
públiques, subsector Comunitats autònomes i subsector Corporacions locals, d’acord
amb la definició i delimitació del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la
Unió Europea.
Article 3.

Principi de transparència.

1. Les administracions públiques adherides als compartiments dels fons que preveu
aquest Reial decret llei han d’estar al corrent de les seves obligacions de transparència i
de subministrament d’informació establertes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i a la
normativa de desplegament, així com complir les noves obligacions d’informació que
preveu aquest Reial decret llei.
2. L’incompliment de les obligacions de transparència i subministrament d’informació
que s’inclouen en aquest Reial decret llei té les conseqüències que preveu l’article 19 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Principi de garantia dels recursos.

1. Els recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú, adherides o que s’adhereixin als compartiments dels fons previstos en aquest Reial
decret llei, han de respondre de les obligacions contretes amb l’Estat, mitjançant retenció,
de conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes. Tot això sense
que en pugui quedar afectat el compliment de les obligacions derivades de les operacions
d’endeutament amb institucions financeres multilaterals.
2. Els recursos derivats de la participació en els tributs de l’Estat de les entitats
locals, adherides o que s’adhereixin als compartiments dels fons previstos en aquest
Reial decret llei, han de respondre de les obligacions contretes amb l’Estat, mitjançant
retenció, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i el que, si s’escau, en el desplegament
d’aquella, disposin les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Tot això sense que en
pugui quedar afectat el compliment de les obligacions derivades de les operacions
d’endeutament recollides, si s’escau, en un pla d’ajust.
Article 5.

Condicions de prudència financera.

Les comunitats autònomes i les entitats locals adherides a algun dels compartiments
del seu fons corresponent s’han de sotmetre a les condicions de prudència financera que
fixa per mitjà d’una resolució la Secretaria General del Tresor i Política Financera en els
termes que s’estableixi per a cadascun dels compartiments dels fons.
CAPÍTOL II
Creació i règim jurídic del Fons de finançament a comunitats autònomes i del Fons
de finançament a entitats locals
Article 6.

Creació del Fons de finançament a comunitats autònomes.

1. Es crea el Fons de finançament a comunitats autònomes amb naturalesa de fons
sense personalitat jurídica dels que preveu l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera de
les comunitats autònomes adherides.
Amb càrrec als recursos del Fons es formalitzen operacions de crèdit amb les
comunitats autònomes per atendre les seves necessitats financeres.
2. El Fons de finançament a comunitats autònomes s’estructura en quatre
compartiments, amb característiques i condicions pròpies, que tenen la denominació
següent:
a) Facilitat financera.
b) Fons de liquiditat autonòmic.
c) Fons social.
d) Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors de
comunitats autònomes.
3. El patrimoni del Fons de liquiditat autonòmic creat pel Reial decret llei 21/2012,
de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit
financer, es transfereix al Fons de finançament a comunitats autònomes, a través del
compartiment Fons de liquiditat autonòmic, i el succeeix el Fons en tots els seus drets i
obligacions. Aquesta transmissió té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
Un cop transmès el patrimoni d’acord amb el que preveu aquest article, el Fons de
liquiditat autonòmic es considera extingit.
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4. El patrimoni del Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors 2
corresponent als compartiments de comunitats autònomes adherides al Fons de liquiditat
autonòmic i comunitats autònomes no adherides al Fons de liquiditat autonòmic es
transfereix al Fons de finançament a comunitats autònomes, a través del compartiment
Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors de comunitats
autònomes, i el succeeix el Fons en tots els seus drets i obligacions. Aquesta transmissió
té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
Un cop transmès el patrimoni d’acord amb el que preveuen aquest article i el següent,
el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors 2 es considera extingit.
Article 7.

Creació del Fons de finançament a entitats locals.

1. Es crea el Fons de finançament a entitats locals amb naturalesa de fons sense
personalitat jurídica dels previstos a l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera dels municipis adherits, mitjançant
l’atenció de les seves necessitats financeres.
2. El Fons de finançament a entitats locals s’estructura en tres compartiments, amb
característiques i condicions pròpies, que tenen la denominació següent:
a) Fons d’impuls econòmic.
b) Fons d’ordenació.
c) Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats
locals.
3. El patrimoni del Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors 2
corresponent a les entitats locals es transfereix al Fons de finançament a entitats locals, a
través del compartiment Fons en liquidació per al finançament dels pagaments als
proveïdors d’entitats locals, i el succeeix el Fons en tots els seus drets i obligacions.
Aquesta transmissió té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
Un cop transmès el patrimoni d’acord amb el que preveuen aquest article i l’anterior,
el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors 2 es considera extingit.
Article 8. Règim economicofinancer del Fons de finançament a comunitats autònomes i
del Fons de finançament a entitats locals.
1. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control del Fons de
finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals és el que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per als fons que no tenen personalitat jurídica
la dotació dels quals s’efectua majoritàriament amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat, esmentats a l’article 2.2 de la dita Llei.
2. Per mitjà d’una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es poden
concretar les directrius comptables i pressupostàries i els requeriments necessaris que
possibilitin un seguiment diferenciat de la informació pressupostària i comptable vinculada
específicament a cada compartiment en els quals s’estructuren el Fons de finançament a
comunitats autònomes i el Fons de finançament a entitats locals.
3. La formulació, posada a disposició, aprovació i rendició de comptes del Fons de
finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals
corresponen a la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
La rendició dels comptes s’ha d’efectuar al Tribunal de Comptes per conducte de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, de conformitat amb el que preveuen els
articles 137 i 139 bis de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Article 9.

Adscripció.

El Fons de finançament a comunitats autònomes i el Fons de finançament a entitats
locals estan adscrits al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
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Article 10. Gestió financera del Fons de finançament a comunitats autònomes i del Fons
de finançament a entitats locals.
1. Correspon a l’Institut de Crèdit Oficial la gestió financera del Fons de finançament
a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals. En virtut d’això, entre
altres funcions, l’Institut de Crèdit Oficial ha de formalitzar, en nom del Govern espanyol, i
a compte de l’Estat, les pòlisses de préstec corresponents que s’han de subscriure amb
les comunitats autònomes i entitats locals, en virtut de la instrucció preceptiva de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, a proposta del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques. Igualment, ha de prestar els serveis d’instrumentació tècnica,
comptabilitat, caixa, agent pagador, seguiment i, en general, tots els serveis de caràcter
financer relatius a les operacions autoritzades amb càrrec al Fons de finançament a
comunitats autònomes i al Fons de finançament a entitats locals, sense perjudici de les
competències que en matèria de control estableixin la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i
altra normativa vigent.
2. Per instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i en la seva
qualitat d’agent financer dels fons, l’Institut de Crèdit Oficial pot contractar amb càrrec als
fons esmentats les assistències tècniques vinculades a les operacions objecte d’aquest
mandat que siguin necessàries. El procediment de contractació s’ha d’ajustar a les
previsions normatives específiques referents a la contractació de l’Institut.
3. Amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes i al Fons de
finançament a entitats locals i amb l’autorització prèvia per acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econòmics, s’ha de compensar anualment l’Institut de Crèdit
Oficial pels costos en què incorri en el desenvolupament i l’execució de la funció que se li
encomana, mitjançant el pagament de la compensació econòmica corresponent.
Article 11.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics ha d’acordar la
distribució de la dotació del Fons de finançament a comunitats autònomes i del Fons de
finançament a entitats locals per compartiments, així com els imports màxims que han de
percebre les comunitats autònomes i les entitats locals beneficiàries per subscriure les
corresponents operacions de crèdit.
Aquesta distribució ha d’especificar l’import màxim disponible per atendre les
necessitats previstes en l’àmbit objectiu de cada compartiment.
2. L’Estat ha de concertar operacions de crèdit, amb càrrec al Fons de finançament
a comunitats autònomes i al Fons de finançament a entitats locals, amb cadascuna de les
comunitats autònomes i entitats locals que s’hi adhereixin, per un import que no pot
superar els recursos necessaris per atendre les seves necessitats financeres amb els
límits que s’estableixin en aquest Reial decret llei i per acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics.
3. Les condicions financeres aplicables a aquestes operacions de crèdit s’han
d’establir per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, a
proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
Article 12.

Captació dels recursos.

El programa de finançament de l’Estat ha d’incorporar els imports derivats de les
operacions d’endeutament necessàries per finançar les operacions de crèdit del Fons de
finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals, que
preveu aquest Reial decret llei.
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Article 13. Recursos del Fons de finançament a comunitats autònomes i del Fons de
finançament a entitats locals.
1. Sense perjudici del patrimoni rebut de conformitat amb el que disposa aquest
Reial decret llei, s’han de consignar a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada
any les dotacions necessàries per al compliment de l’objecte i els fins del Fons de
finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals.
2. Els rendiments de qualsevol naturalesa que generin el Fons de finançament a
comunitats autònomes i el Fons de finançament a entitats locals, una vegada deduïdes
les despeses de gestió dels fons, així com els recursos procedents de les amortitzacions
de les operacions de crèdit concertades, s’han d’ingressar anualment en el Tresor Públic
d’acord amb el que s’estableix a aquest efecte per mitjà d’un acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
3. No obstant això, la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics pot
acordar que els recursos procedents de les amortitzacions es destinin a finançar noves
operacions de crèdit a subscriure amb les comunitats autònomes i entitats locals sense
que sigui preceptiu el seu ingrés en el Tresor Públic, i reduir en conseqüència les
aportacions necessàries dels pressupostos generals de l’Estat per subscriure aquestes
operacions.
Article 14. Extinció del Fons de finançament a comunitats autònomes i del Fons de
finançament a entitats locals.
El Consell de Ministres, una vegada liquidades les operacions de crèdit amb les
comunitats autònomes i entitats locals, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics, pot acordar per mitjà d’un reial decret l’extinció del Fons
de finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals.
TÍTOL II
Fons de finançament a comunitats autònomes
CAPÍTOL I
Compartiment Facilitat financera
Article 15.

Àmbit subjectiu.

1. Es poden adherir al compartiment Facilitat financera del Fons de finançament a
comunitats autònomes les comunitats autònomes que compleixin els objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic, d’acord amb l’informe de l’article 17 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, i el seu període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb les
dades publicades a la central d’informació economicofinancera de les administracions
públiques, no superi en més de trenta dies el termini màxim que preveu la normativa sobre
morositat durant dos mesos consecutius a comptar des de l’actualització del seu pla de
tresoreria d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
2. Les comunitats autònomes que compleixin els requisits que preveu l’apartat
anterior però que estiguin adherides, després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret
llei, al compartiment Fons de liquiditat autonòmic, poden sol·licitar la seva adhesió al
compartiment Facilitat financera, i els és aplicable el que preveu aquest capítol.
No obstant això, si una comunitat autònoma té obligacions pendents de pagament
amb el Fons de liquiditat autonòmic a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, la
comunitat autònoma ha de complir el seu pla d’ajust i la resta de les condicions fiscals
que preveu l’article 25, encara que queda sotmesa a les condicions de prudència
financera que fixa per mitjà d’una resolució la Secretaria General del Tresor i Política
Financera en els termes que s’estableixi per al compartiment Facilitat financera del Fons
de finançament a comunitats autònomes.
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3. Les comunitats autònomes que incompleixin els requisits que preveu l’apartat 1
anterior al llarg de l’exercici poden ser requerides pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a adherir-se al compartiment Fons de liquiditat autonòmic. Si en el termini
recollit en aquest requeriment no s’hi adherissin, queden adherides automàticament a
aquest compartiment.
Article 16.

Àmbit objectiu.

A través del compartiment de Facilitat financera les comunitats autònomes han de
sol·licitar finançament per a:
a) Els venciments corresponents als valors emesos.
b) Els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals
Espanya sigui membre.
c) Els venciments de préstecs concedits per entitats financeres residents.
d) Els venciments de préstecs concedits per entitats financeres no residents.
e) Les necessitats de finançament del dèficit públic, incloses les corresponents a
desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar.
f) L’endeutament previst als acords del Consell de Política Fiscal i Financera per
finançar l’anualitat que s’hagi de satisfer en l’exercici corrent per abonar les liquidacions
negatives en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades
normes tributàries.
g) Les operacions financeres que acordi la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics.
Article 17.

Adhesió al compartiment Facilitat financera.

1. L’adhesió a aquest compartiment del Fons de finançament a comunitats
autònomes exigeix l’acceptació prèvia per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de la sol·licitud formulada per la comunitat autònoma, a la qual s’ha d’adjuntar
l’estimació de les necessitats de liquiditat de la comunitat autònoma que s’han d’atendre
en l’exercici següent, i s’ha de detallar la relació d’obligacions pendents de pagament
associades a venciments de deute públic i el volum del finançament destinat a cobrir
dèficit públic.
2. El mes de juliol de cada any les comunitats autònomes que vulguin cobrir les
seves necessitats de finançament previstes en aquest capítol per a l’any següent, han de
presentar la seva sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que ha de
ser acceptada si la comunitat autònoma reuneix els requisits que preveu l’article 15. A
aquests efectes, per valorar el compliment d’objectius, s’ha de tenir en compte l’informe
que preveu l’article 17.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. L’acceptació, en les
seves quanties, queda subjecta al repartiment aprovat per la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics.
Les sol·licituds presentades fora del termini que indica el paràgraf anterior només són
acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i la situació financera de la
comunitat autònoma. A aquests efectes, per valorar el compliment d’objectius, s’ha de
tenir en compte l’informe que preveuen els apartats 3 o 4 de l’article 17, de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, segons l’últim informe publicat.
3. Abans del 31 de desembre de cada any la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics ha d’aprovar la distribució de recursos entre les comunitats autònomes
adherides, destinats a cobrir les necessitats de finançament per a l’any següent incloses
en la sol·licitud d’adhesió.
4. Un cop acceptada la sol·licitud, la comunitat autònoma ha d’adoptar un acord del
seu Consell de Govern o òrgan competent, en el qual consti:
a)

La seva voluntat d’adhesió a aquest compartiment.
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b) El compromís de destinar els fons rebuts a través d’aquest compartiment a les
necessitats de finançament aprovades per la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics.
c) Complir el que preveu aquest Reial decret llei i les disposicions i els acords del
Consell de Política Fiscal i Financera i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics que despleguin aquest mecanisme de finançament, i, en particular, el principi
de prudència financera que li correspongui i les obligacions que preveu l’article 19.
5. La comunitat autònoma ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i
de l’acte d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
General de l’Estat.
Article 18.

Gestió del crèdit concedit.

1. La comunitat autònoma adherida a aquest compartiment ha de subscriure
l’operació de crèdit corresponent amb l’Estat.
2. L’Estat, en nom i a compte de la comunitat autònoma, ha de gestionar, amb càrrec
al crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat autònoma
i, si s’escau, els interessos associats, a través de l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent
de pagaments del Fons de finançament a les comunitats autònomes.
3. Les disposicions del compartiment Facilitat financera del Fons de finançament a
comunitats autònomes per atendre les seves necessitats de finançament del dèficit públic,
així com les previstes a la lletra f) de l’article 16, s’han d’ajustar a un calendari per trams i
s’han de desemborsar a favor de les comunitats autònomes adherides, excepte les que
financin desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar que s’han de
desemborsar directament a favor dels proveïdors corresponents de la comunitat
autònoma, en els termes que preveu el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a
través de l’Institut de Crèdit Oficial.
Article 19.
1.

Condicions financeres i obligacions d’informació.

Les comunitats autònomes adherides al compartiment Facilitat financera:

a) No poden fer operacions instrumentades en valors ni operacions de crèdit a llarg
termini, llevat que tinguin l’autorització prèvia expressa de la Secretaria General del Tresor
i Política Financera, sense perjudici de l’autorització preceptiva del Consell de Ministres,
de conformitat amb l’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes.
b) Les condicions financeres de totes les seves operacions de crèdit a curt termini,
que no estiguin subjectes a autorització de conformitat amb la Llei orgànica 8/1980, de 22
de setembre, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, s’han de comunicar a la Secretaria
General del Tresor i Política Financera. Aquesta comunicació s’ha d’acompanyar amb el
certificat de la Intervenció General de la comunitat autònoma o una unitat equivalent
sobre el compliment de les condicions financeres.
2. En cas que no tingui acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques un pla d’ajust, a través de la seva Intervenció General o una unitat equivalent,
la comunitat autònoma ha de trametre amb periodicitat trimestral la informació següent:
a) Escenari economicofinancer per a l’exercici corrent i el següent, amb el detall de
les mesures adoptades i previstes en matèria de despeses i ingressos, així com el seu
calendari d’implantació i efectes.
b) Informació en matèria de reordenació del sector públic autonòmic.
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CAPÍTOL II
Compartiment Fons de liquiditat autonòmic
Secció 1a
Article 20.

Disposicions generals

Àmbit subjectiu.

1. Les comunitats autònomes adherides al Fons de liquiditat autonòmic a l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret llei queden adscrites immediatament al compartiment Fons
de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats autònomes amb la
condicionalitat que preveuen els articles 24 i 25.
2. Quan, d’acord amb el que preveu l’apartat 7 de la disposició addicional primera
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
proposi a una comunitat autònoma l’entrada a un mecanisme extraordinari de finançament
davant l’incompliment del seu període mitjà de pagament, aquesta s’ha de portar a terme
en el compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats
autònomes.
En cas que no presenti la sol·licitud d’adhesió, la comunitat autònoma queda adherida
automàticament al compartiment Fons de liquiditat autonòmic i ha d’aportar l’estimació de
les necessitats de liquiditat de la comunitat autònoma que s’han d’atendre en l’exercici
d’acord amb el que preveu l’article 22. Així mateix, li és aplicable el que disposen aquest
Reial decret llei, els acords del Consell de Política Fiscal i Financera, els acords de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics i el programa que sigui aplicable,
així com el que preveu qualsevol disposició que desplegui aquest mecanisme de
finançament.
Article 21.

Àmbit objectiu.

A través del compartiment de Fons de liquiditat autonòmic, les comunitats autònomes
han de sol·licitar finançament per a:
a) Els venciments corresponents als valors emesos.
b) Els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals
Espanya sigui membre.
c) Els venciments de préstecs concedits per entitats financeres residents.
d) Els venciments de préstecs concedits per entitats financeres no residents.
e) Les necessitats de finançament del dèficit públic, incloses les corresponents a
desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar.
f) L’endeutament que preveuen els acords del Consell de Política Fiscal i Financera
per finançar l’anualitat que s’hagi de satisfer en l’exercici corrent per abonar les
liquidacions negatives en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.
g) Les operacions financeres que acordi la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics.
Article 22.

Adhesió al compartiment Fons de liquiditat autonòmic.

1. L’adhesió al compartiment Fons de liquiditat autonòmic exigeix l’acceptació prèvia
per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per
la comunitat autònoma, la qual s’ha d’atorgar atenent la situació financera d’aquesta.
2. El mes de juliol de cada any, les comunitats autònomes poden sol·licitar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adhesió al compartiment Fons de
liquiditat autonòmic.
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Juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar una estimació de les necessitats de
liquiditat de la comunitat autònoma que s’han d’atendre en l’exercici següent, d’acord amb
el que preveu l’article 21, i s’ha de detallar la relació de les obligacions pendents de
pagament associades a venciments de deute públic que hagin de ser objecte del
finançament i el volum del finançament destinat a cobrir dèficit públic.
Les sol·licituds presentades fora del termini que indica el paràgraf primer d’aquest
apartat només són acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i de la
situació financera de la comunitat autònoma.
3. Un cop acceptada la sol·licitud, la comunitat autònoma ha d’adoptar un acord del
seu Consell de Govern o un òrgan competent, en el qual consti la seva voluntat d’adhesió
a aquest compartiment i el compromís de complir el que disposen aquest Reial decret llei,
els acords del Consell de Política Fiscal i Financera, els acords de la Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econòmics i el programa que sigui aplicable, així com el que
preveu qualsevol disposició que desplegui aquest mecanisme de finançament.
4. La comunitat autònoma ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i
de l’acte d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
General de l’Estat.
Article 23.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. L’import de les operacions que concerti l’Estat amb càrrec al compartiment de
Fons de liquiditat autonòmic amb cadascuna de les comunitats autònomes que s’hi
adhereixin, no pot superar els recursos necessaris per atendre els venciments del deute
financer per part de la comunitat autònoma i les seves entitats dependents que es
classifiquin dins del sector Administracions públiques, d’acord amb la definició i delimitació
del Sistema europeu de comptes, així com les quantitats necessàries per finançar
l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat pressupostària, amb els límits que
s’estableixin per mitjà d’un acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics.
2. L’Estat, en nom i a compte de la comunitat autònoma, ha de gestionar, amb càrrec
al crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat autònoma,
a través de l’Institut de Crèdit Oficial com a agent de pagaments designat a aquest efecte.
3. Les disposicions del compartiment del Fons de liquiditat autonòmic del Fons de
finançament a comunitats autònomes a favor de les comunitats autònomes adherides, per
atendre les seves necessitats de finançament del dèficit públic, així com les que preveu la
lletra f) de l’article 21, s’han d’ajustar a un calendari per trams. El desemborsament de
cada tram està condicionat al compliment de les condicions fiscals i financeres, amb
l’informe previ del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Secció 2a
Article 24.

Condicions financeres i fiscals

Condicions financeres.

L’adhesió al compartiment Fons de liquiditat autonòmic comporta l’acceptació per part
de la comunitat autònoma, així com per part dels seus organismes o ens públics que es
classifiquin dins del sector Administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació
del Sistema europeu de comptes, de les condicions financeres següents:
a) La liquiditat atorgada amb aquest compartiment s’ha d’utilitzar per atendre el que
preveu l’article 21.
b) No poden fer operacions instrumentades en valors ni operacions de crèdit a llarg
termini, excepte si disposen de l’autorització expressa prèvia de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, sense perjudici de l’autorització preceptiva del Consell de
Ministres, de conformitat amb l’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes.
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c) Les condicions financeres de les operacions de crèdit a curt termini, que no
estiguin subjectes a autorització de conformitat amb la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, s’han de comunicar a la Secretaria
General del Tresor i Política Financera. Aquesta comunicació s’ha d’acompanyar amb el
certificat de la Intervenció General de la comunitat autònoma o una unitat equivalent
sobre el compliment de les condicions financeres.
d) L’Estat, en nom i a compte de la comunitat autònoma, ha de gestionar, amb càrrec
al crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat autònoma,
així com els pagaments corresponents a les necessitats de finançament restants del
dèficit públic, així com les que preveu la lletra f) de l’article 21, en els termes que preveu el
programa que sigui aplicable, a través de l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent de
pagaments designat a aquest efecte.
e) La comunitat autònoma ha de subscriure l’operació de crèdit corresponent amb
l’Estat en els termes que preveuen els articles 11 i 23.
Article 25.

Condicions fiscals.

L’adhesió al compartiment Fons de liquiditat autonòmic per part d’una comunitat
autònoma comporta l’acceptació de totes les condicions següents:
a) En el termini de set dies naturals des de l’aprovació de l’acord de Consell de
Govern, o un òrgan equivalent, previst a l’article 22, la comunitat autònoma ha de
presentar i acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust
consistent amb els objectius d’estabilitat i de deute públic i amb el pla economicofinancer
que, si s’escau, hagi presentat, i que asseguri el reemborsament de les quantitats
aportades pel Fons de finançament a comunitats autònomes.
Si la comunitat autònoma ja té aprovat un pla d’ajust, com a conseqüència de l’accés
a altres mecanismes addicionals establerts per l’Estat de conformitat amb el que preveu
la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, s’han d’acordar
amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques les modificacions que siguin
necessàries per complir els nous compromisos adquirits.
b) Sotmetre’s a la supervisió, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de l’adopció i execució de les mesures que preveu el pla d’ajust.
c) El pla d’ajust ha de ser únic independentment del compartiment del qual es derivi.
d) La falta de remissió o la valoració desfavorable del pla d’ajust donen lloc a la
inadmissió de l’adhesió al compartiment. Així mateix, els supòsits anteriors o
l’incompliment d’aquest pla suposen l’aplicació del que preveu l’apartat 5 de la disposició
addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
e) La comunitat autònoma ha d’enviar mensualment, a través de la seva Intervenció
General o una unitat equivalent, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la
informació actualitzada sobre l’execució del pla d’ajust i ha d’atendre qualsevol
requeriment d’informació que, a aquests efectes, formuli aquest Ministeri.
Article 26.

Seguiment dels plans d’ajust.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer el seguiment dels
plans d’ajust.
2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma ha de vetllar per l’aplicació
adequada del pla d’ajust, als efectes del qual ha de dur a terme totes les actuacions que
siguin necessàries i, si s’escau, ha de deixar constància de la seva no-adopció o
incompliment en els informes de seguiment corresponents que ha d’enviar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Aquests informes han de ser tinguts en compte pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per al seguiment dels plans d’ajust.
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3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en cas que detecti riscos
d’incompliment o incompliment de les mesures del pla d’ajust, ha de proposar la seva
modificació amb l’adopció de noves mesures o l’alteració del calendari de la seva
execució, i pot sol·licitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat que acordi
les actuacions necessàries per portar a terme una missió de control.
En qualsevol cas, el compliment de les mesures proposades condiciona la concessió
dels trams de préstec successius.
Si el risc detectat és de possible incompliment del pagament dels venciments de
deute públic, s’ha de procedir d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril.
Article 27.

Actuacions de control.

1. Quan la Intervenció General de l’Administració de l’Estat enviï una missió de
control, aquesta ha de tenir com a objectiu concretar el diagnòstic de la situació financera
de la comunitat autònoma en el marc dels compromisos adquirits en el pla d’ajust, i ha
d’aplicar les tècniques i metodologies de control que es considerin oportunes.
2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma ha de prestar tota l’ajuda i la
col·laboració que siguin necessàries a la missió de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, que ha de tenir accés a la totalitat de la documentació de la
comunitat autònoma, per al bon exercici de les seves funcions.
3. En el termini màxim d’un mes des que s’iniciï la missió de control, la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat ha d’emetre un informe sobre l’adequació financera
de les previsions que recull el pla d’ajust en vigor i els incompliments o riscos
d’incompliment d’aquest.
4. Aquest informe s’ha de trametre al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
als efectes d’aplicar el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril.
CAPÍTOL III
Compartiment Fons social i retencions en matèria de despesa social
Secció 1a
Article 28.

Fons social

Àmbit subjectiu.

Poden sol·licitar la seva adhesió a aquest compartiment les comunitats autònomes
que, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, tinguin obligacions pendents de
pagament amb les entitats locals que siguin vençudes, líquides i exigibles a 31 de
desembre de 2014 derivades de convenis subscrits en matèria de despesa social i altres
transferències en matèria de despesa social.
Article 29.

Àmbit objectiu.

1. Es poden finançar a través del compartiment Fons social del Fons de finançament
a comunitats autònomes les obligacions pendents de pagament vençudes, líquides i
exigibles, derivades de convenis subscrits en matèria social entre una comunitat
autònoma i una entitat local, així com altres transferències en matèria de despesa social
de la comunitat autònoma a l’entitat local.
2. Les obligacions de pagament anteriors a l’exercici 2014 s’han d’incloure en el
compte general de la comunitat autònoma de l’exercici 2013 i anteriors, o en els comptes
anuals aprovats corresponents a aquests exercicis en cas que es tracti d’una entitat que
no en formi part.
Les obligacions pendents de pagament corresponents a l’exercici 2014 s’han de
comptabilitzar en les dades de tancament de l’exercici esmentat comunicades al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques amb anterioritat al 31 de gener de 2015, d’acord
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amb les obligacions de remissió d’informació que preveuen la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, i a l’article 14 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.
3. En qualsevol cas, les operacions han d’estar aplicades al pressupost abans de la
remissió de la relació definitiva d’obligacions pendents de pagament per part de la
comunitat autònoma.
Article 30.

Concepte de conveni i de transferència en matèria de despesa social.

Als efectes del que preveu aquest Reial decret llei:
a) S’entén per conveni en matèria de despesa social aquell que prevegi obligacions
de pagament de la comunitat autònoma a l’entitat local i que tingui per objecte la prestació
de serveis educatius, sanitaris i de serveis socials previstos en la disposició addicional
quinzena, la disposició transitòria primera i la disposició transitòria segona de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, i que estiguin recollits en les polítiques de despesa 23,
24, 31 i 32, de la classificació per programes de l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals, aprovada per l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
b) S’entén per transferència en matèria de despesa social la transferència
pressupostària de la comunitat autònoma a l’entitat local que tingui per objecte finançar
les polítiques de despesa que enumera la lletra anterior.
Article 31.

Adhesió al compartiment Fons social.

1. L’adhesió a aquest compartiment exigeix l’acceptació prèvia per part del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per la comunitat
autònoma, la qual s’ha d’atorgar atenent la situació financera d’aquesta.
2. A través de la seva Intervenció General o una unitat equivalent, la comunitat
autònoma ha de trametre per via telemàtica l’acord corresponent del seu Consell de
Govern o un òrgan competent, en el qual consti la seva sol·licitud d’adhesió i el compromís
de complir el que disposen aquest Reial decret llei i les disposicions i els acords de
desplegament.
Article 32. Procediment per al subministrament d’informació per al pagament
d’obligacions pendents.
1. Del 2 al 16 de febrer de 2015, inclusivament, les comunitats autònomes han de
trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma
telemàtica habilitada a aquest efecte, la relació d’obligacions pendents de pagament
susceptibles d’abonar-se a través d’aquest compartiment amb el contingut mínim que
comuniqui el Ministeri.
2. Aquesta remissió s’ha d’acompanyar amb un certificat de l’interventor general de
la comunitat autònoma que acrediti que les obligacions remeses s’ajusten a les condicions
definides en aquest Reial decret llei i les disposicions de desplegament.
3. Fins al 19 de febrer de 2015, inclusivament, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques ha de fer comprovacions sobre la relació remesa per les comunitats autònomes
i s’han de reparar els errors detectats, i es pot efectuar la retirada de determinats
pagaments proposats.
4. Des del 20 al 27 de febrer de 2015, inclusivament, les entitats locals poden
accedir a la relació subministrada per la comunitat autònoma i sol·licitar a la comunitat
autònoma la inclusió de les altres obligacions que entenguin que estan pendents de
pagament o la modificació de les incloses.
5. Fins al 15 de març de 2015, inclusivament, les comunitats autònomes han de
trametre, si escau, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la
plataforma telemàtica habilitada a aquest efecte, l’actualització de la relació d’obligacions
pendents de pagament susceptibles d’abonar-se a través d’aquest compartiment.
Igualment, s’ha d’actualitzar, si s’escau, aquesta certificació de l’interventor general de la
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comunitat autònoma, i s’ha d’indicar expressament que la relació remesa comprèn la
totalitat d’obligacions pendents de pagament susceptibles de ser abonades en l’àmbit
d’aquest compartiment.
6. És responsabilitat de la comunitat autònoma el compliment de les normes
aplicables als pagaments proposats, així com vetllar per la inexistència de pagaments
duplicats amb la seva tresoreria ordinària o els mecanismes de finançament habilitats.
7. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer comprovacions sobre
la relació remesa per les comunitats autònomes i s’han de reparar els errors detectats, i
es pot efectuar la retirada de determinats pagaments proposats.
Article 33.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. L’Estat ha de concertar operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons
social del Fons de finançament a les comunitats autònomes, amb cadascuna de les
comunitats autònomes que s’adhereixin al mecanisme per un import que no pot superar
els recursos necessaris per atendre les obligacions pendents de pagament per part de les
comunitats autònomes amb les entitats locals derivades dels convenis i les transferències
en matèria de despesa social per part de la comunitat autònoma.
2. Correspon a l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent de pagaments del Fons de
finançament a les comunitats autònomes, la materialització dels pagaments que es facin
amb càrrec a aquest compartiment segons la relació remesa pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i de conformitat amb les condicions que estableixen les normes
i disposicions reguladores d’aquest compartiment.
Article 34.

Cancel·lació d’obligacions pendents de pagament.

1. Els recursos obtinguts per l’entitat local a través d’aquest compartiment s’entenen
automàticament afectats als fins que constitueixen l’objecte del conveni o a les polítiques
de despesa a les quals estigui associada la transferència, segons correspongui, i en tots
dos casos, amb la prelació següent, s’han de destinar a:
a) Pagar als destinataris finals del servei relatiu a despesa social per al qual es va
subscriure el conveni o es va fer la transferència.
b) Si, en el moment de rebre l’ingrés, l’entitat local ja ha finançat aquests serveis
amb els seus propis recursos o amb endeutament financer, ha de dedicar els recursos
rebuts a:
1r Amortitzar l’endeutament financer que hagi concertat per finançar aquests serveis.
2n Pagar a proveïdors per reduir el seu període mitjà de pagament.
3r Amortitzar una part del préstec que, si s’escau, tingui subscrit amb el Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors 2.
4t Reduir el seu nivell d’endeutament financer corresponent a operacions diferents
de les incloses en el primer i tercer apartats.
5è Pagar els deutes pendents derivats de convenis subscrits amb altres
administracions o entitats públiques.
2. L’abonament a favor de l’entitat local comporta l’extinció del deute contret per la
comunitat autònoma en la part corresponent a l’abonament esmentat en els termes que
preveu l’article 38.
Secció 2a Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2014 derivades
de convenis subscrits i d’altres transferències en matèria de despesa social
Article 35.

Certificació d’obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2014.

1. Les comunitats autònomes no adherides al compartiment Fons social del Fons de
finançament a les comunitats autònomes han de trametre del 2 al 16 de febrer de 2015,
inclusivament, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma
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telemàtica que s’habiliti a aquest efecte, una relació de les obligacions pendents de
pagament que compleixin els requisits que preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 29.
Aquesta remissió s’ha d’acompanyar amb un certificat de l’interventor general de la
comunitat autònoma que acrediti que les obligacions remeses s’ajusten a les condicions
que defineix aquesta secció.
2. Fins al 19 de febrer de 2015, inclusivament, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques pot fer comprovacions sobre la relació remesa per les comunitats autònomes i
s’han de reparar els errors detectats, i es poden excloure certs deutes.
3. Des del 20 al 27 de febrer de 2015, inclusivament, les entitats locals poden
accedir a la relació subministrada per la comunitat autònoma i sol·licitar a la comunitat
autònoma la inclusió de les altres obligacions que entenguin que estan pendents de
pagament o la modificació de les incloses.
4. Fins al 30 d’abril de 2015, inclusivament, les comunitats autònomes han de
trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma
telemàtica habilitada a aquest efecte, la relació actualitzada d’obligacions pendents de
pagament en la data esmentada que no hagin estat objecte de cancel·lació amb l’entitat
local i estiguin aplicades al pressupost. Igualment, s’ha d’actualitzar, si s’escau, la
certificació de l’interventor general de la comunitat autònoma a la qual s’al·ludeix en el
punt primer d’aquest article, i s’ha d’indicar expressament que la relació remesa comprèn
la totalitat d’obligacions pendents de pagament susceptibles de ser objecte de retenció. Si
no hi ha obligacions pendents de pagament, la certificació ha d’acreditar expressament
aquesta circumstància.
Article 36. Retenció de recursos per a l’abonament d’obligacions pendents de pagament
a 31 de desembre de 2014.
1. Atenent les obligacions pendents de pagament certificades en els termes que
preveu l’apartat quart de l’article anterior i modificades, si s’escau, de conformitat amb el
que disposa l’article 38.2, s’ha d’iniciar el procediment de retenció o deducció dels seus
recursos del sistema de finançament per pagar els deutes esmentats, previst a la
disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, en els termes
que estableixi aquesta secció.
2. L’import que ha de ser objecte de deducció o retenció és el que s’hagi recollit en
l’última relació certificada actualitzada, a la qual es refereix l’apartat quart de l’article
anterior, modificada, si s’escau, de conformitat amb el que disposa l’article 38.2.
3. El titular de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha de
notificar a la comunitat autònoma l’import que ha de ser objecte de retenció o deducció, i
aquesta resolució notificada té la consideració d’acord de retenció.
4. Són aplicables a aquest procediment les previsions que estableix l’article 38.
Secció 3a Procediment i condicions per a la retenció dels recursos dels règims de
finançament de les comunitats autònomes per aplicació de l’article 57 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril
Article 37.

Procediment de retenció.

1. Amb la periodicitat que determini el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i en tot cas entre l’1 i el 16 de febrer, tots dos inclusivament, de cada any, la
comunitat autònoma ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a
través de la plataforma telemàtica habilitada, la relació d’obligacions pendents de
pagament derivades de normes autonòmiques que deleguin competències en matèria de
despesa social, i de convenis subscrits en matèria de despesa social que, incloent-hi la
clàusula que preveu l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el seu compliment hagi
estat reclamat per les entitats locals, per l’import que la comunitat autònoma consideri
conforme. Així mateix, poden incloure en aquesta relació les altres obligacions pendents
de pagament derivades d’aquestes normes o convenis que no hagin estat reclamades.
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Només es poden incloure en aquesta relació les obligacions vençudes, líquides i
exigibles que estiguin aplicades en els pressupostos o els estats comptables de l’entitat,
de conformitat amb la normativa pressupostària i comptable que sigui aplicable.
2. La posada en marxa del procediment de retenció que preveu aquesta secció en
altres moments de l’exercici s’ha d’establir mitjançant una ordre ministerial, en la qual s’ha
de determinar la data límit per a la remissió de les obligacions pendents de pagament per
part de les comunitats autònomes, la qual és determinant de l’inici del còmput dels
terminis següents aplicables al procediment de retenció, sense perjudici de la seva
possible modificació en l’ordre esmentada.
3. Aquesta relació ha d’incloure, almenys, l’import i la data de cada document
acreditatiu de l’obligació de pagament, la identificació del creditor actual i, en cas de
cessió del crèdit, del creditor originari, el número de compte corrent en el qual s’ha de fer
el pagament, el tipus de deute, la norma o el conveni del qual deriva la retenció de
recursos del sistema de finançament i la partida pressupostària o el compte comptable en
què l’obligació pendent de pagament està registrada.
La relació d’obligacions ha d’anar acompanyada amb un certificat de l’interventor
general de la comunitat en el qual s’acrediti que les obligacions pendents de pagament
remeses s’ajusten a les condicions que defineix aquesta secció.
4. Una vegada efectuada la remissió d’obligacions pendents de pagament a la qual
es refereix l’apartat anterior, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot
efectuar les actuacions de comprovació sobre la relació remesa en el termini de 5 dies
naturals, després dels quals les entitats locals poden accedir a la plataforma durant els
quinze dies naturals següents per verificar la relació subministrada per la comunitat
autònoma, i pot sol·licitar, en aquest termini, a la comunitat autònoma que inclogui en la
relació les altres obligacions que entengui que estan pendents de pagament o la
modificació de les incloses.
Aquesta sol·licitud per part de l’entitat local té la consideració de reclamació a la qual
es refereix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 abril.
5. En els quinze dies naturals següents al termini que assenyala l’apartat anterior,
les comunitats autònomes han de trametre, si escau, mitjançant la plataforma telemàtica,
l’actualització de la relació d’obligacions pendents de pagament i s’ha d’actualitzar, si
s’escau, la certificació esmentada de l’interventor general de la comunitat autònoma.
La falta d’actualització per part de la comunitat autònoma té la consideració de
desestimació de la reclamació a la qual es refereix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
abril.
6. L’import que ha de ser objecte de deducció o retenció és el que s’hagi recollit a
l’última relació certificada a què es refereix l’apartat anterior, modificada, si s’escau, de
conformitat amb el que disposa l’article 38.2.
7. El titular de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha de
notificar a la comunitat autònoma l’import que ha de ser objecte de retenció o deducció, i
aquesta resolució ha de tenir notificada la consideració d’acord de retenció.
Article 38.

Procediment per al pagament.

1. És responsabilitat de la comunitat autònoma el compliment de les normes
aplicables als pagaments proposats, així com vetllar per la inexistència de pagaments
duplicats amb la seva tresoreria ordinària o els mecanismes de finançament habilitats.
2. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot fer comprovacions sobre
les relacions remeses i contrastar la informació subministrada per les comunitats
autònomes amb la informació que tingui disponible o pugui sol·licitar a les entitats locals, i
pot efectuar la retirada o la sol·licitud de substitució d’obligacions pendents de pagament
remeses per les comunitats autònomes, així com requerir a aquestes l’acreditació de les
causes, amb el detall corresponent, de les divergències existents. Si de les comprovacions
fetes en resulten canvis en la relació d’obligacions remesa anteriorment, l’interventor
general de la comunitat autònoma ha d’actualitzar la certificació enviada amb la relació
d’obligacions anterior.
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3. L’abonament a favor de l’entitat local o el cessionari del crèdit comporta l’extinció
del deute contret per la comunitat autònoma per l’import satisfet. L’Administració General
de l’Estat, que intervé en nom i a compte de la comunitat autònoma, segons correspongui,
només ha d’efectuar la gestió del pagament de les obligacions, i queda exempta de
qualsevol responsabilitat sobre això.
Tots els interessos de demora i despeses que es meritin d’acord amb la normativa
vigent han de ser assumits i abonats per la comunitat autònoma.
4. L’import objecte de deducció o retenció, a què es refereixen els articles 36.2
i 37.6, s’ha d’aplicar a un únic concepte no pressupostari que s’ha de crear a aquest
efecte. El pagament a tercers de la comunitat autònoma s’ha de fer amb càrrec a aquest
concepte no pressupostari mitjançant el procediment de pagaments massius amb les
adaptacions que, si s’escau, es determinin per reglament.
5. En els supòsits de retenció o deducció dels recursos de les comunitats autònomes,
abans de la finalització del mes en què s’hagin de satisfer els recursos dels règims de
finançament de les comunitats autònomes que hagin estat objecte de la deducció o
retenció corresponent, s’han de trametre les propostes de pagament a la Secretaria
General del Tresor i Política Financera i la informació relativa a les obligacions pendents
el pagament de les quals s’hagi d’efectuar amb càrrec a aquests imports, perquè n’ordeni
el pagament.
6. S’ha d’informar la comunitat autònoma dels pagaments efectuats i les incidències
que, si s’escau, impedeixin el pagament material.
TÍTOL III
Fons de finançament a entitats locals
CAPÍTOL I
Compartiment Fons d’ordenació
Secció 1a
Article 39.

Disposicions generals

Àmbit subjectiu.

1. Poden sol·licitar l’adhesió al compartiment els municipis que hagin complert les
seves obligacions de remissió d’informació economicofinancera, d’acord amb la normativa
reguladora de les hisendes locals i la d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
estiguin en situació de risc financer. Es defineix el risc financer per la concurrència
d’alguna de les situacions següents:
a) Que el seu deute viu a 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior
excedeixi el 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats en aquella data i a més:
estigui en les situacions que descriuen les lletres a), b) o c) de l’article 21 del Reial decret
llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, d’acord amb les últimes
dades disponibles en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les liquidacions
dels pressupostos corresponents als dos exercicis pressupostaris immediatament
anteriors, o bé els hagin estat concedides les mesures extraordinàries d’aquella norma.
Els límits relatius al nivell de deute s’entenen aplicables encara que els municipis
estiguin subjectes a un pla de reducció de deute i l’estiguin complint.
b) Els municipis que no puguin refinançar les seves operacions de crèdit, o no en
puguin fer una novació, en les condicions de prudència financera que fixi per mitjà d’una
resolució la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
2. Quan, d’acord amb el que preveu l’apartat 8 de la disposició addicional primera
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
proposi a una entitat local inclosa en l’àmbit subjectiu que defineixen els articles 111 i 135
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del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals l’entrada a un mecanisme
extraordinari de finançament per presentar de manera persistent, durant dos mesos
consecutius, un període mitjà de pagament que superi en més de 30 dies el termini màxim
de pagament que estableix la normativa de morositat, aquesta s’ha de dur a terme en el
compartiment Fons d’ordenació del Fons per al finançament a entitats locals.
Article 40.

Àmbit objectiu.

1. En el cas dels municipis inclosos a l’article 39.1 la liquiditat atorgada amb aquest
mecanisme s’ha d’utilitzar per:
a) Atendre els venciments de principal, i els seus interessos associats, corresponents
a les operacions de préstec a llarg termini que compleixin el principi de prudència
financera.
b) Atendre els venciments corresponents a les operacions de préstec formalitzades
en el marc del mecanisme de finançament dels pagaments a proveïdors i atendre els
venciments derivats dels deutes que en aquest mateix marc s’estiguin compensant
mitjançant retencions en la participació en tributs de l’Estat.
c) Finançar l’anualitat que s’hagi de satisfer en l’exercici corrent per abonar les
liquidacions negatives que resultin de l’aplicació de les regles contingudes en els capítols
II i IV dels títols II i III del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en les lleis de pressupostos generals
de l’Estat.
2. En el cas de les entitats locals incloses a l’article 39.2, amb la liquiditat atorgada
amb aquest mecanisme s’han d’atendre els deutes amb proveïdors que siguin vençuts,
líquids i exigibles, fins que el seu període mitjà de pagament a proveïdors s’ajusti als
límits que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. A aquests efectes s’ha d’aplicar
el programa que determini el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb la
condicionalitat específica que, si s’escau, sigui procedent, a més de la que estableix
l’article 47.
3. L’Estat, en nom i a compte de les entitats locals esmentades als apartats anteriors,
ha de gestionar amb càrrec al crèdit concedit el pagament dels venciments d’operacions
de préstec a llarg termini, així com els pagaments a proveïdors a través de l’Institut de
Crèdit Oficial, com a agent de pagaments designat a aquest efecte.
Article 41. Adhesió al compartiment Fons d’ordenació de les entitats locals previstes a
l’article 39.1.
1. L’adhesió de les entitats locals previstes a l’article 39.1 a) s’ha d’ajustar al
procediment següent:
a) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant una resolució de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, ha de determinar els municipis
que poden sol·licitar l’adhesió al compartiment Fons d’ordenació.
b) El mes següent a comptar des de la publicació de la resolució que esmenta
l’apartat anterior, el municipi, a través de l’interventor, per mitjans telemàtics i amb
signatura electrònica, ha de presentar la sol·licitud d’adhesió al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en la qual s’ha d’especificar l’import dels venciments que s’han
d’atendre en l’exercici i la identificació de les operacions financeres a les quals
corresponen.
La sol·licitud remesa l’ha d’haver aprovat el ple de la corporació local, i s’ha
d’acompanyar amb un pla d’ajust, o una modificació del que tinguin, i amb els acords
plenaris d’acceptació de la supervisió i el control per part del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i d’aplicació de les mesures que, si s’escau, pugui indicar el
Ministeri per a l’actualització del pla d’ajust i per a la seva inclusió en els pressupostos
generals de les entitats locals.
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c) En el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del termini de la
presentació de la sol·licitud d’adhesió i de la documentació amb què s’ha d’acompanyar,
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha de valorar el pla d’ajust
presentat de manera que s’asseguri el compliment dels objectius d’estabilitat i de deute
públic, així com el reemborsament de les quantitats que es prestin amb càrrec al
compartiment del Fons d’ordenació. En aquest període la Secretaria General esmentada
pot requerir al municipi la inclusió de mesures que consideri necessàries per considerar
favorable el pla d’ajust, per tal que en deu dies naturals procedeixi a les modificacions.
d) L’entitat local ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i de l’acte
d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General
de l’Estat.
2. Les entitats locals que reuneixin els requisits que preveu l’article 39.1.b), el mes
de juliol de cada any, poden presentar la seva sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, que ha de ser acceptada totalment o parcialment.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf anterior només són
acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i la situació financera de
l’entitat local.
Article 42. Adhesió al compartiment Fons d’ordenació de les entitats locals de l’article 39.2.
1. L’adhesió de les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu que defineix
l’article 39.2 s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de trametre a l’entitat local
afectada, el mes natural següent en què s’hagi practicat la segona retenció, una proposta
per tal que sol·liciti la seva adhesió al compartiment Fons d’ordenació.
b) En els 15 dies naturals següents a la notificació de la proposta, l’entitat local ha
de presentar la sol·licitud corresponent amb les condicions i els continguts que recull
l’article 41.1.b).
c) En el termini d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació
de la sol·licitud d’adhesió i de la documentació amb què s’ha d’acompanyar, la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local ha de valorar el pla d’ajust presentat, de
manera que es permeti el compliment dels objectius d’estabilitat i de deute públic, així
com el reemborsament de les quantitats que es prevegi que ha d’aportar el compartiment
del Fons d’ordenació. En aquest període la Secretaria General esmentada pot requerir a
l’ajuntament la inclusió de mesures que consideri necessàries per considerar favorable el
pla d’ajust.
d) L’entitat local ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i de l’acte
d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General
de l’Estat.
2. Si l’entitat local no presenta la sol·licitud d’adhesió en el termini que recull l’apartat
anterior queda automàticament adherida al compartiment Fons d’ordenació i ha d’aportar
l’estimació de les necessitats de liquiditat per al pagament a proveïdors de l’entitat local.
Així mateix, li és aplicable el que disposen aquest Reial decret llei, els acords de la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics i el programa que es determini, així
com el que preveu qualsevol disposició que desplegui aquest mecanisme de finançament.
3. S’ha de mantenir l’aplicació de retencions de la participació en tributs de l’Estat a
la qual es refereix l’article 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, fins que compleixi
el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat durant tres mesos
consecutius.
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Article 43. Formalització d’operacions de crèdit amb càrrec al compartiment Fons
d’ordenació.
1. En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit de l’article 39.1, l’Estat ha de
concertar operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons d’ordenació, amb
cadascun dels municipis que s’hi adhereixin per un import que no pot superar els recursos
necessaris per atendre els venciments del deute financer per part del municipi i les seves
entitats dependents que es classifiquin dins del sector Administracions públiques, d’acord
amb la definició i delimitació del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
2. En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit de l’article 39.2, l’Estat ha de
concertar operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons d’ordenació, amb
cadascuna de les entitats locals que s’hi adhereixin per un import que no pot superar els
recursos necessaris per atendre els pagaments a proveïdors en la quantia que sigui
necessària per reduir el període mitjà de pagament de manera que no excedeixi en 30
dies el termini màxim que estableix la normativa de morositat.
En aquest cas les disposicions de l’operació de crèdit es poden ajustar a un calendari
per trams. El desemborsament de cada tram pot estar condicionat a l’acreditació prèvia
del compliment de les condicions fiscals i financeres.
3. Les operacions de crèdit que formalitzi l’Estat amb càrrec a aquest mecanisme
amb les entitats locals no han d’estar subjectes al règim d’autorització que estableixen el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, si s’escau, les lleis de pressupostos
generals de l’Estat.
Secció 2a
Article 44.

Condicions financeres i fiscals

Condicions financeres aplicables als municipis inclosos a l’article 39.1.

L’adhesió al compartiment Fons d’ordenació comporta l’acceptació per part del
municipi, així com dels seus organismes o ens públics que es classifiquin dins del sector
Administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació del Sistema europeu de
comptes nacionals i regionals, de les condicions financeres següents:
a) La liquiditat obtinguda a través d’aquell compartiment s’ha d’utilitzar per atendre
els venciments de les operacions a què es refereix aquest capítol. L’Estat, en nom i a
compte del municipi, ha de gestionar, amb càrrec al crèdit concedit, el pagament dels
venciments d’operacions de préstec a llarg termini de l’entitat local, a través de l’Institut de
Crèdit Oficial, com a agent de pagaments designat a aquest efecte.
b) Únicament poden formalitzar operacions financeres a llarg termini per refinançar
operacions de crèdit, o fer-ne una novació, en condicions de prudència financera.
Article 45.

Condicions fiscals aplicables als municipis inclosos a l’article 39.1.a).

Els municipis que s’adhereixin al compartiment del Fons d’ordenació han de trametre
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust, o una revisió del que ja
tinguin, i hi han d’incorporar, almenys, les condicions següents:
1. En relació amb les despeses: reducció almenys d’un 5 per 100 de les seves
despeses de funcionament corresponents als capítols 1 i 2 de l’estat de despeses en el
primer exercici pressupostari posterior a l’adhesió al compartiment Fons d’ordenació i no
augmentar-los en els dos exercicis següents. A partir del quart exercici pressupostari, els
poden incrementar en una taxa de variació interanual que no superi la que s’identifiqui als
efectes de l’aplicació de la regla de despesa que defineix l’article 12 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril. En el cas de municipis als quals se’ls han concedit les mesures
extraordinàries que conté el títol II del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, aquella
reducció ha de ser addicional a la qual es refereix aquest.
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En relació amb la prestació de serveis s’han d’adoptar les mesures següents:

a) Finançar íntegrament el cost dels serveis públics mitjançant l’aplicació de taxes i
preus públics, d’acord amb els límits mínims següents:
1r En el primer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures, les taxes i els
preus públics han de finançar com a mínim el 50 per cent del cost del servei públic
corresponent.
2n En el segon exercici pressupostari d’aplicació de les mesures han de finançar
com a mínim el 75 per 100 del cost del servei públic corresponent.
3r En el tercer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures han de finançar la
totalitat del cost del servei públic corresponent.
b) Els municipis, si tenen una població inferior a 20.000 habitants, s’han de
comprometre a donar l’aprovació a què es refereix l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, per tal que la diputació provincial, el consell o el cabildo insular, presti els serveis
que preveu l’article esmentat, si aquesta els pot prestar a un cost efectiu inferior.
3.

En relació amb els tributs locals:

a) Les ordenances fiscals que siguin aplicables han de complir els requisits següents:
1r No poden suprimir cap dels tributs que exigeixi l’entitat local durant l’exercici
immediatament anterior.
2n Només poden aprovar mesures que determinin un increment de l’import global
de les quotes de cada tribut local, sense perjudici del que estableix el número 5è d’aquesta
lletra.
3r Només poden reconèixer els beneficis fiscals que estableixen amb caràcter
obligatori les lleis estatals, i els que estiguin vigents el 2014 dels previstos en els articles
9.1, relatiu a la domiciliació de deutes, anticipació de pagaments o col·laboració en la
recaptació, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) i 103.2.e) del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t No poden aplicar els tipus de gravamen reduïts a què es refereix l’apartat 5 de
l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
5è S’han d’aprovar, per a cada any en què siguin aplicables aquestes mesures,
tipus de gravamen en l’impost sobre béns immobles que garanteixin, almenys, el
manteniment de l’import global de la quota íntegra de l’exercici anterior.
6è Han d’establir i exigir els impostos a què es refereix l’article 59.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
7è Han d’aprovar en les corresponents ordenances fiscals un tipus de gravamen de
l’impost sobre béns immobles, per als béns immobles urbans, que sigui superior, com a
mínim, en un 25 per 100, al determinat de conformitat amb l’article 72 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals. No obstant això, el tipus aplicable no pot ser
superior en cap cas al màxim que preveu l’article esmentat ni inferior al 0,6 per 100.
8è Han d’establir per a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, el coeficient
màxim permès per l’article 95.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) En l’exercici pressupostari en què sol·licitin l’adhesió al mecanisme han de
sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, la seva inclusió amb caràcter prioritari en la
regularització cadastral que preveu la disposició addicional tercera del text refós de la Llei
del cadastre immobiliari. A aquest efecte, han d’acompanyar la sol·licitud amb tota la
informació de què disposin sobre els béns immobles o les alteracions de les seves
característiques no incorporades al cadastre immobiliari.
c) Se’ls han d’aplicar d’ofici els coeficients que preveu l’apartat 2 de l’article 32 del
text refós de la Llei del cadastre immobiliari, quan es tracti de municipis que hagin estat
objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per als béns
immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada amb
anterioritat a l’any 2003.
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4. En cas que no s’aprovin els pressupostos es consideren prorrogats els de
l’exercici immediatament anterior d’acord amb el que disposa l’article 169.6 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i s’han d’incloure els efectes de les mesures que preveu aquest article.
Així mateix, han d’incloure en la memòria amb què s’acompanyin els seus
pressupostos una justificació expressa d’haver elaborat i aprovat els seus pressupostos
amb:
a) Una estimació d’ingressos de caràcter ordinari consistents amb la recaptació i la
realització de drets en els dos exercicis anteriors.
b) Una estimació d’ingressos de caràcter extraordinari que estigui prou fundada,
sense que es pugui fer valer a aquests efectes la mera expectativa d’obtenció de recursos.
Els municipis que s’adhereixin al compartiment Fons d’ordenació han de sotmetre a
un informe previ i vinculant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aprovació
dels pressupostos municipals o la pròrroga dels de l’exercici anterior, segons escaigui.
5. Excepcionalment, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot valorar i
ponderar les mesures que hagin pogut adoptar les corporacions locals en relació amb les
despeses de funcionament i amb el finançament dels serveis públics sempre que es
compensi amb altres mesures.
Article 46.

Condicions fiscals de les entitats locals incloses a l’article 39.1.b).

1. Les entitats locals que es trobin en l’àmbit subjectiu definit a l’article 39.1.b) han
de presentar un pla d’ajust que inclogui les mesures que s’han d’adoptar per garantir el
compliment futur dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i període mitjà de
pagament a proveïdors, així com un pla de tresoreria i un detall de les operacions de
deute viu, d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Aquest pla d’ajust, degudament aprovat pel ple i sotmès a l’informe de l’interventor
local, s’ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que pot
requerir les modificacions del pla d’ajust que consideri necessàries.
2. La formalització de totes les operacions de crèdit a llarg termini requereixen
l’autorització de l’òrgan competent de l’Administració pública que tingui atribuïda la tutela
financera de l’entitat local que, si s’escau, s’ha d’atorgar tenint en compte els criteris que
preveuen la normativa reguladora de les hisendes locals i les lleis de pressupostos
generals de l’Estat.
Article 47.

Condicions fiscals de les entitats locals incloses a l’article 39.2.

1. A les entitats locals incloses a l’article 39.2 els són aplicables les condicions fiscals
contingudes a l’article 45, llevat de les que recull l’article 45.3 en els numerals 7è i 8è de
la seva lletra a) i en les seves lletres b) i c), fins que l’entitat local compleixi el termini
màxim de pagament a proveïdors que preveu la normativa de morositat durant tres mesos
consecutius.
2. A les entitats locals incloses a l’article 39.2 els és aplicable la totalitat de les
condicions fiscals que conté l’article 45 quan concorrin tots els requisits següents:
a) Que, havent estat adherides al Fons d’ordenació, ho hagin deixat d’estar.
b) Que hi torni a estar adherida perquè presenta de manera persistent, durant dos
mesos consecutius, un període mitjà de pagament a proveïdors que supera en més de 30
dies el termini màxim de pagament que estableix la normativa de morositat.
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Secció 3a Actuacions de seguiment i control
Article 48.

Seguiment dels plans d’ajust.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer el seguiment dels
plans d’ajust.
2. L’òrgan de control intern de l’entitat local ha de vetllar per l’aplicació adequada del
pla d’ajust, i a aquests efectes ha de fer totes les actuacions que siguin necessàries i, si
s’escau, ha de deixar constància de la seva no-adopció o incompliment en els informes
de seguiment corresponents que ha d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Aquests informes han de ser tinguts en compte pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per al seguiment dels plans d’ajust.
3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en cas que detecti riscos
d’incompliment o incompliment de les mesures del pla d’ajust, ha de proposar la seva
modificació amb l’adopció de noves mesures o l’alteració del calendari de la seva
execució, i pot sol·licitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat que acordi
les actuacions necessàries per portar a terme una missió de control.
En qualsevol cas, el compliment de les mesures proposades condiciona la concessió
dels trams de préstec successius.
Si el risc detectat és de possible incompliment del pagament dels venciments
d’operacions de préstec a llarg termini, s’ha de procedir d’acord amb el que preveu la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
Article 49.

Actuacions de control.

1. Quan la Intervenció General de l’Administració de l’Estat enviï una missió de
control, aquesta té com a objectiu concretar el diagnòstic de la situació financera de
l’entitat local en el marc dels compromisos adquirits en el pla d’ajust, i s’han d’aplicar les
tècniques i metodologies de control que es considerin oportunes.
2. L’òrgan interventor de l’entitat local ha de prestar tota l’ajuda i col·laboració que
siguin necessàries a la missió de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que
ha de tenir accés a la totalitat de la documentació de l’entitat local per al bon exercici de
les seves funcions.
3. En el termini màxim d’un mes des que s’iniciï la missió de control, la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat ha d’emetre un informe sobre l’adequació financera
de les previsions recollides en el pla d’ajust en vigor i els incompliments o riscos
d’incompliment d’aquest pla d’ajust.
4. Aquest informe s’ha de trametre al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
per tal d’aplicar el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
CAPÍTOL II
Compartiment Fons d’impuls econòmic
Article 50.

Àmbit subjectiu.

Es poden adherir al compartiment de Fons d’impuls econòmic les entitats locals que
en el moment de presentar la sol·licitud d’adhesió corresponent compleixin tots els
requisits següents:
a) Que hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
b) Que el seu període mitjà de pagament a proveïdors no superi en més de trenta
dies el termini màxim previst en la normativa sobre morositat durant els dos últims mesos
previs a la sol·licitud.
c) Que estiguin al corrent de les seves obligacions de subministrament d’informació
economicofinancera.
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A aquests efectes s’ha de tenir en compte l’última informació publicada a la central
d’informació economicofinancera de les administracions públiques relativa a la liquidació
del pressupost, les dades relatives a l’endeutament i al període mitjà de pagament a
proveïdors.
Article 51.

Adhesió al compartiment Fons d’impuls econòmic.

1. L’adhesió al compartiment Fons d’impuls econòmic exigeix l’acceptació prèvia per
part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per
l’entitat local, en la qual s’han d’indicar la necessitat o les necessitats financeres que
sol·liciten cobrir i l’import total sol·licitat.
2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb:
a) La relació dels projectes d’inversions finançades amb préstecs a llarg termini a
què es refereix aquest capítol, i s’ha d’incorporar la projecció dels efectes pressupostaris i
econòmics que es podrien derivar de la inversió en l’horitzó de la seva vida útil.
b) L’informe de l’interventor que s’hagi elevat al ple de la corporació local sobre la
consistència i el suport de les projeccions pressupostàries.
c) La còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i de
l’acte d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
General de l’Estat.
3. El mes de juliol de cada any, les entitats locals que vulguin cobrir totes o una part
de les necessitats de finançament que preveu aquest capítol per a l’any següent han de
presentar la seva sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que ha de
ser acceptada si l’entitat local reuneix els requisits que preveu l’article 50. L’acceptació, en
les seves quanties, queda subjecta al repartiment aprovat per la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf anterior només són
acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i la situació financera de
l’entitat local.
4. Abans del 31 de desembre de cada any la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics ha d’aprovar la distribució de recursos entre les entitats locals adherides
destinades a cobrir totalment o parcialment les necessitats de finançament per a l’any
següent incloses en la sol·licitud d’adhesió.
Article 52.

Àmbit objectiu.

A través del compartiment de Fons d’impuls econòmic, les entitats locals incloses a
l’article 50 poden sol·licitar, per a l’exercici pressupostari en què facin la sol·licitud:
a) La cobertura dels venciments del principal, i els seus interessos associats, dels
préstecs a llarg termini que hagin formalitzat o formalitzin, d’acord amb criteris de
prudència financera determinats per mitjà d’una resolució de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, per finançar inversions financerament sostenibles, d’acord
amb la definició que preveu la disposició addicional setzena del text refós de la Llei
d’hisendes locals. La despesa d’inversió que es faci ha de ser imputable al capítol 6 de
l’estat de despeses del pressupost general de la corporació local.
b) El finançament de projectes d’inversió que es considerin rellevants o
financerament sostenibles en els termes que acordi la Comissió Delegada del Govern per
a Afers Econòmics.
Article 53.

Gestió del crèdit concedit.

1. L’entitat local adherida a aquest compartiment ha de subscriure l’operació de
crèdit corresponent amb l’Estat.
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2. L’Estat, en nom i a compte de l’entitat local, ha de gestionar, amb càrrec al crèdit
concedit, el pagament dels venciments dels préstecs a llarg termini, a través de l’Institut
de Crèdit Oficial, com a agent de pagaments del Fons de finançament a les entitats locals.
3. El finançament associat als projectes d’inversió que preveu la lletra b) de l’article
anterior s’ha d’aportar en els termes que acordi la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics.
Article 54.

Obligacions de subministrament d’informació.

Les entitats locals adherides a aquest compartiment, a través del seu òrgan
interventor, han d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques:
a) Informació trimestral sobre el grau de compliment de les projeccions dels efectes
pressupostaris i econòmics derivats de les inversions en l’horitzó de la seva vida útil que
es preveien en la sol·licitud d’adhesió.
b) La informació relativa als projectes d’inversió que preveu la lletra b) de l’article 52
en els termes que acordi la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
TÍTOL IV
Creació i funcionament del registre electrònic de convenis entre comunitats
autònomes i entitats locals
Article 55.

Registre electrònic de convenis entre comunitats autònomes i entitats locals.

1. Es crea el registre electrònic de convenis subscrits entre comunitats autònomes i
entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec
de les comunitats autònomes, d’acord amb l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
que es configura com un registre públic administratiu dependent de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques.
2. El registre s’ha d’organitzar, almenys, en dues seccions: la secció convenis en
matèria de despesa social i la secció d’altres convenis.
3. L’interventor local ha d’aportar el text del conveni i ha de sol·licitar la inscripció en
el registre electrònic de la subscripció, pròrroga i extinció dels convenis en el termini de
quinze dies des que s’esdevingui el fet inscriptible.
La falta d’inscripció del conveni en aquest registre és causa de resolució del conveni i
les obligacions pendents de pagament derivades del conveni esmentat no es poden
satisfer d’acord amb el procediment de retenció de recursos que preveu la secció 3a del
capítol III del títol II.
4. Aquesta remissió d’informació s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del
sistema i el model que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti a aquest
efecte, i mitjançant la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut,
d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Article 56. Contingut mínim del registre electrònic de convenis entre comunitats
autònomes i entitats locals.
El registre electrònic de convenis entre comunitats autònomes i entitats locals ha de
contenir obligatòriament, almenys, la informació següent:
a) Identificació de les administracions públiques i entitats subscriptores.
b) Títol, objecte del conveni, amb especificació de si es tracta d’un conveni en
matèria de despesa social, i la referència a la política de despesa de la classificació
pressupostària per programes de conformitat amb el que preveu l’article 30.
c) Data de subscripció del conveni, data d’entrada en vigor, data de fi de vigència i
d’extinció, així com, si és d’una durada indefinida, si està prevista la seva pròrroga tàcita o
s’efectua una pròrroga expressa.
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d) Import total dels pagaments estimats i periodicitat d’aquests pagaments.
e) Especificació de la inclusió de la clàusula de garantia de retenció de recursos del
sistema de finançament que preveu l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Disposició addicional primera. Comunitat Autònoma del País Basc i Comunitat Foral de
Navarra.
1. Aquest Reial decret llei s’aplica a la Comunitat Autònoma del País Basc i a la
Comunitat Foral de Navarra de conformitat amb el que disposen les disposicions
addicionals primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre.
2. L’adhesió als compartiments del Fons de finançament a comunitats autònomes i
als del Fons de finançament a entitats locals de la Comunitat Autònoma del País Basc i de
la Comunitat Foral de Navarra requereix amb caràcter previ la subscripció d’un conveni
amb l’Estat en el marc de la Comissió Mixta del Concert i la Comissió Coordinadora,
respectivament, que afecti recursos en garantia de l’operació de crèdit que es formalitzi.
3. Les referències que conté aquest Reial decret llei a la retenció o deducció dels
recursos del sistema de finançament, dins de la regulació dels procediments de retenció
que preveu el capítol III del títol II, s’han d’entendre referides a la retenció o deducció dels
pagaments derivats de l’aplicació a la Comunitat Autònoma del País Basc i a la Comunitat
Foral de Navarra dels règims forals del Concert Econòmic i del Conveni Econòmic,
respectivament.
Disposició addicional segona. Inscripció dels convenis vigents en el registre electrònic
de convenis entre comunitats autònomes i entitats locals.
L’interventor de l’entitat local, en el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret llei, ha de sol·licitar la inscripció dels convenis en matèria de
despesa social, en el registre electrònic de convenis entre comunitats autònomes i entitats
locals, que estiguin vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
La seva falta d’inscripció té les conseqüències que preveu l’article 55.3.
La inscripció de la resta dels convenis s’ha de sol·licitar en el termini de nou mesos a
comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
Disposició addicional tercera. Primera aplicació del procediment de retenció regulat a la
secció 3a del capítol III del títol II d’aquest Reial decret llei.
El procediment de retenció dels imports que han de satisfer els recursos dels règims
de finançament de les comunitats autònomes com a conseqüència de la clàusula de
garantia prevista en els convenis en matèria de despesa social i en les normes
autonòmiques de delegació de competències en aquesta matèria, regulat en aquest Reial
decret llei, s’ha d’aplicar per primera vegada el febrer de 2016, d’acord amb el procediment
que preveu l’article 37, llevat que en l’ordre del ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques, d’acord amb el que regula l’article esmentat, s’estableixi un moment diferent.
Disposició addicional quarta. Procediment de retenció dels recursos del sistema de
finançament per fer efectiva la clàusula de garantia prevista en els convenis i les
normes autonòmiques en una matèria diferent a la despesa social.
Mentre no s’aprovi l’ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a què es
refereix l’apartat 3 de l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la regulació recollida a
la secció 3a del capítol III del títol II d’aquest Reial decret llei és aplicable a tots els
procediments de retenció que tinguin per objecte fer efectiva la clàusula de garantia
continguda en els convenis i les normes autonòmiques de delegació de competències,
prevista en l’article 57 bis esmentat.
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Disposició addicional cinquena. Recursos del Fons de finançament a comunitats
autònomes i del Fons de finançament a entitats locals per a 2015.
1. L’aportació patrimonial des del pressupost de l’Estat al Fons de finançament a
comunitats autònomes es fixa per a l’any 2015 en 38.869 milions d’euros.
2. L’aportació patrimonial des del pressupost de l’Estat al Fons de finançament a
entitats locals es fixa per a l’any 2015 en 1.000 milions d’euros.
3. La dotació de les aportacions patrimonials a què es refereixen els apartats
anteriors s’ha de finançar, fins a un import de 21.000 milions d’euros, amb càrrec a
l’aportació patrimonial que amb destinació al Fons de liquiditat autonòmic figuri dotada en
el pressupost de l’Estat per a 2015, i a aquests efectes s’han de fer les transferències de
crèdit que siguin procedents de conformitat amb el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de
novembre.
4. S’aproven els pressupostos d’explotació i capital per a l’any 2015 del Fons de
finançament a comunitats autònomes i del Fons de finançament a entitats locals, en els
termes que recull l’annex que s’acompanya, i queden decaiguts els pressupostos
d’explotació i capital per a l’any 2015 del Fons de liquiditat autonòmic i del Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors 2.
Disposició addicional sisena.
l’any 2015.

Terminis de sol·licitud d’accés als mecanismes per a

1. La sol·licitud d’adhesió per a l’any 2015 a qualsevol dels compartiments del Fons
de finançament a comunitats autònomes, així com al compartiment de Fons d’impuls
econòmic del Fons de finançament a entitats locals s’ha de presentar abans del 20 de
gener de 2015.
2. Únicament per a l’any 2015 les comunitats autònomes que no estiguin ja
adherides al Fons de liquiditat autonòmic a 31 de desembre de 2014, poden sol·licitar la
seva adhesió al compartiment Facilitat financera del Fons de finançament a comunitats
autònomes, abans del 20 de gener de 2015, sense necessitat de complir la resta de
requisits que preveu l’article 15.
Durant el 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot requerir la seva
adhesió al Fons de liquiditat autonòmic, en cas d’incompliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic d’acord amb l’informe de l’article 17, en els seus apartats 3 i
4, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, o en cas que el seu període mitjà de pagament
a proveïdors, d’acord amb les dades publicades a la central d’informació
economicofinancera de les administracions públiques, superi en més de trenta dies el
termini màxim previst en la normativa sobre morositat durant dos mesos consecutius a
comptar des de l’actualització del seu pla de tresoreria d’acord amb el que preveu
l’article 18.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
Si no s’hi adherís en el termini recollit en el requeriment esmentat, queda
automàticament adherida al compartiment Fons de liquiditat autonòmic.
Disposició addicional setena. Modificació de les condicions financeres de les operacions
de crèdit subscrites amb càrrec al Fons de liquiditat autonòmic i amb càrrec al Fons
per al finançament dels pagaments a proveïdors 2.
Les operacions de crèdit que les comunitats autònomes i les entitats locals, a 31 de
desembre de 2014, hagin formalitzat amb càrrec al Fons de finançament per al pagament
a proveïdors 2 i amb càrrec al Fons de liquiditat autonòmic s’han d’ajustar a les condicions
financeres següents a partir de l’1 de gener de 2015:
a) El tipus d’interès queda fixat per a 2015 en el 0% anual fins al venciment del
primer període d’interès de 2016. La base de càlcul dels interessos ha de ser actual/
actual.
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b) Durant el 2015 les comunitats autònomes i les entitats locals no han d’abonar
venciments de principal d’operacions formalitzades en exercicis anteriors amb càrrec al
Fons de finançament a proveïdors 2.
c) El termini de les operacions d’endeutament afectades pel que preveu la lletra b)
s’ha d’ampliar un any.
Disposició addicional vuitena. Condicions financeres de les operacions de crèdit per
a 2015 amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes i al Fons de
finançament a entitats locals.
1. Les operacions de crèdit que formalitzin el 2015 les comunitats autònomes amb
càrrec al compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats
autònomes i les entitats locals amb càrrec a qualsevol dels compartiments del Fons de
finançament a entitats locals s’han d’ajustar a les condicions financeres següents:
a) El tipus d’interès queda fixat en el 0% anual fins al venciment del primer període
d’interès de 2016. La base de càlcul dels interessos ha de ser actual/actual.
b) Les dates de pagament de principal han de coincidir amb les dates de pagament
d’interessos.
2. Les operacions de crèdit que formalitzin el 2015 les comunitats autònomes amb
càrrec al compartiment Facilitat financera del Fons de finançament a comunitats
autònomes s’han d’ajustar a les condicions financeres següents:
a) El tipus d’interès queda fixat en el 0% anual fins al venciment del primer període
d’interès de 2018. La base de càlcul dels interessos ha de ser actual/actual.
b) Les dates de pagament de principal han de coincidir amb les dates de pagament
d’interessos.
3. El Govern ha de promoure, dins de les disponibilitats pressupostàries, la
concessió d’incentius a les comunitats autònomes que no hagin estat adherides al Fons
de liquiditat autonòmic i que s’adhereixin al compartiment Facilitat financera, i que
compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute, amb la finalitat que els
recursos inferiors com a conseqüència de la devolució el 2015 de les quantitats ajornades
per les liquidacions negatives del sistema de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú de 2008 i 2009 no suposin una capacitat d’inversió inferior d’aquestes
comunitats.
Disposició addicional novena.
a 2014.

Destinació del superàvit de les entitats locals corresponent

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals
corresponent a l’any 2014, es prorroga per a 2015 l’aplicació de les regles que conté la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per a la qual cosa s’ha de tenir en compte la
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Disposició addicional desena. Règim especial de reintegraments dels saldos deutors
resultants a càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en
tributs de l’Estat de l’any 2013.
1. El reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les entitats locals en la
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013 es pot
fraccionar en un període de 10 anys, amb l’excepció del règim de reintegraments aplicable
amb caràcter general i contingut a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2015.
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2. L’aplicació de l’excepció que recull l’apartat 1 anterior requereix la presentació de
la sol·licitud per part de les entitats locals, que ha de ser aprovada pel ple de la corporació
local i l’ha de trametre l’interventor o el secretari-interventor al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb
anterioritat a l’1 de novembre de 2015.
En cas que les entitats locals no presentin la sol·licitud en el termini esmentat
anteriorment se’ls han d’aplicar els reintegraments d’acord amb el règim general que
estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, i s’han de regularitzar
amb càrrec al lliurament a compte del mes de novembre els reintegraments que s’haurien
hagut d’aplicar en el lliurament corresponent al mes d’octubre.
3. Aquesta excepció s’ha d’aplicar a les entitats locals que, a més d’haver presentat
la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la corporació local
corresponents a l’exercici immediatament anterior a aquell en què es calculi aquesta
liquidació, prevegin complir a 31 de desembre de 2015 l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i el límit de deute públic que estableixen els articles 51 i 53 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 març, i el període mitjà de pagament de les quals no superi en més de 30 dies el
termini màxim que estableix la normativa de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, d’acord amb el període mitjà de pagament a proveïdors que
publiquin el mes d’octubre de 2015, d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció
de recursos dels règims de finançament que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Als efectes anteriors, es consideren entitats integrants de la corporació local aquelles
a què es refereix l’article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Quant a la previsió del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit
de deute esmentada anteriorment, s’ha de tenir en compte la informació corresponent al
tercer trimestre d’execució del pressupost de l’exercici de 2015.
4. L’aplicació efectiva de l’excepció esmentada a l’apartat 1 anterior s’ha d’iniciar en
el lliurament a compte de la participació en tributs de l’Estat del mes de gener de
l’any 2016, i a partir d’aleshores els reintegraments mensuals aplicables són els que
resultin de dividir l’import pendent de reintegrar el dia primer d’aquell mes entre 120
mensualitats.
5. L’excepció establerta a l’apartat 1 anterior es manté sempre que les entitats locals
afectades aportin la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la
corporació local i es compleixin els objectius i límits esmentats a l’apartat 3 i referits en
tots els casos a 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior. En cas que
l’incompliment es produeixi en dos exercicis consecutius, el fraccionament s’ha d’aplicar a
partir del lliurament a compte del mes de gener de l’exercici següent d’acord amb el règim
general que estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada any.
En cas que es produeixin els incompliments abans esmentats i hagin transcorregut
més de tres anys complets des del càlcul de la liquidació definitiva corresponent, s’ha de
reintegrar l’import pendent per dotzenes parts en els lliuraments mensuals a compte de
l’any natural següent.
6. En cas que, com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació
en tributs de l’Estat corresponents a exercicis posteriors a 2013, resultin saldos a ingressar
a les entitats locals a les quals s’apliqui el règim especial definit en aquesta norma, aquells
saldos han de compensar l’import que quedi pendent de reintegrar per part de les entitats
locals esmentades en el moment de calcular les liquidacions definitives esmentades.
Si, com a resultat d’aquesta compensació, el saldo pendent de reintegrar corresponent
a la liquidació de l’any 2013 és inferior a la desena part del saldo que s’hagi fraccionat
d’acord amb l’apartat 1 anterior, el saldo s’ha de cancel·lar mitjançant reintegraments
aplicats als lliuraments a compte dels dotze mesos següents.
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7. Si l’import pendent de reintegrament a 31 de desembre de cada any és igual o
inferior a 500 euros, s’ha de reintegrar per la seva totalitat en el lliurament a compte del
mes de gener.
8. No es poden acollir al règim especial regulat en aquesta norma els municipis
inclosos a l’article 39.1 d’aquest Reial decret llei.
Disposició addicional onzena.
hidrocarburs.

Impost sobre les vendes detallistes de determinats

L’Administració General de l’Estat s’ha de fer càrrec del cost de les devolucions
d’ingressos de l’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs
corresponents al territori comú, que hagin estat abonades o siguin abonades en execució
de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, afer C-82/12, de 27 de febrer
de 2014.
Disposició addicional dotzena.
862 MHZ.

Alliberament de la banda de freqüències 790 MHZ a

El procés d’alliberament de la banda de freqüències del 790 MHZ a 862 MHZ (banda
de freqüències del dividend digital) s’ha de desplegar d’acord amb el que estableixen
aquest Reial decret llei i el Reial decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el
Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen determinats aspectes per a
l’alliberament del dividend digital.
Disposició addicional tretzena. Compensació als titulars de concessions d’ús privatiu del
domini públic radioelèctric a la banda de 790 MHZ a 862 MHZ.
L’equilibri economicofinancer de les concessions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric a la banda de 790 MHZ a 862 MHZ que es van adjudicar mitjançant l’Ordre
ITC/2508/2011, de 15 de setembre, per la qual es resol la subhasta econòmica pública
per a l’atorgament de concessions d’ús privatiu del domini públic radioelèctric, i que ha
resultat alterat com a conseqüència del que disposa aquest Reial decret llei, es manté a
través de l’extensió del període de vigència de les concessions esmentades.
A aquests efectes, cada dia transcorregut des de l’1 de gener de 2015 fins a la data
assenyalada a l’apartat segon de la disposició addicional catorzena, en què la banda del
dividend digital estigui a disposició dels operadors titulars de les concessions a què es
refereix el paràgraf anterior, s’ha de compensar mitjançant l’extensió d’1,27 dies del
període de vigència de les concessions, i s’ha d’ajustar el nombre total de dies per excés
per quantitats enteres.
Mitjançant una ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, s’ha de modificar la
data de finalització del període de vigència de les concessions d’ús privatiu del domini
públic radioelèctric a la banda de 790 MHZ a 862 MHZ que van ser adjudicades mitjançant
l’Ordre ITC/2508/2011, de 15 de setembre, una vegada determinat el nombre total de dies
en què s’ha d’estendre el període esmentat de conformitat amb el que assenyala el
paràgraf anterior.
Disposició addicional catorzena. Cessament d’emissions del servei de comunicació
audiovisual televisiva a la banda de freqüències del dividend digital.
1. El cessament d’emissions en els canals radioelèctrics de la banda de freqüències
790 MHZ a 862 MHZ explotats pels prestadors del servei de comunicació audiovisual
televisiva a què es refereix l’apartat 7 de l’article 8 del Reial decret 805/2014, de 19 de
setembre, en cap cas no es pot produir amb posterioritat al 31 de març de 2015 per a cap
múltiple digital o canal radioelèctric i en cap de les àrees geogràfiques o demarcacions de
televisió local, sense perjudici que es pugui anticipar la data de cessament d’utilització de
determinats canals radioelèctrics en els termes que indica l’apartat 6 de l’article 8 del
Reial decret 805/2014, de 19 de setembre.
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2. Mitjançant una resolució del secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació s’ha d’establir la data en què la banda de 790 MHZ a 862 MHZ
ha d’estar a disposició dels titulars de les concessions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric que es van adjudicar mitjançant l’Ordre ITC/2508/2011, de 15 de setembre,
una vegada que es produeixi el cessament d’emissions que preveu el paràgraf anterior.
Aquesta banda de freqüències ha d’estar en tot cas a disposició dels operadors esmentats
a partir del dia 1 d’abril de 2015.
3. Així mateix, el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació pot autoritzar l’inici d’emissions a la banda de 790 MHZ a 862 MHZ per part
dels titulars de les concessions esmentades en les zones en què s’hagi anticipat la data
de cessament d’utilització de canals radioelèctrics per part del servei de comunicació
audiovisual televisiva.
Disposició addicional quinzena.

Objectius i terminis de cobertura.

Es mantenen els objectius i terminis de cobertura de població que per als diferents
canals radioelèctrics i múltiples digitals estableix el Reial decret 805/2014, de 19 de
setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es
regulen determinats aspectes per a l’alliberament del dividend digital.
Disposició addicional setzena.

Simplificació dels processos de resintonització.

Per tal de facilitar i simplificar els processos de resintonització dels aparells receptors
per part dels ciutadans, fins al dia 31 de maig de 2015 els prestadors del servei de
comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonòmica no poden efectuar
modificacions en la composició dels múltiples digitals en els termes que assenyala la
disposició transitòria quarta de Reial decret 805/2014, de 19 de setembre.
Disposició addicional dissetena. Pròrroga de la reducció de les cotitzacions empresarials
per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida.
Es prorroga durant tres mesos la reducció de les cotitzacions empresarials per
contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida prevista en el
Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i
la contractació indefinida, respecte dels contractes subscrits entre l’1 de gener de 2015 i
el 31 de març de 2015.
Disposició addicional divuitena.
de comunitats autònomes.

Liquidacions dels recursos del sistema de finançament

L’import de les liquidacions positives dels recursos del sistema de finançament que es
practiquin l’any 2016 o següents l’han de destinar en cada exercici les comunitats
autònomes, si s’escau, a amortitzar la part del saldo pendent del préstec obtingut amb
càrrec al compartiment Fons de liquiditat autonòmic o del compartiment Facilitat financera,
del Fons de finançament a comunitats autònomes, que s’hagi destinat a satisfer les
liquidacions negatives de l’any 2013 o següents de la comunitat autònoma esmentada.
Disposició derogatòria única.

Disposició derogatòria.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei queden derogades totes les disposicions
del mateix rang o inferior que s’oposin al que s’hi disposa i en particular l’apartat 2 de
l’article 8 i la disposició addicional única de la Llei 29/2005, de 29 desembre, de publicitat
i comunicació institucional, així com l’article 51 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia
sostenible.
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Amb efectes l’1 de gener de 2015 queden derogats:
a) El Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les
administracions públiques i en l’àmbit financer.
b) La Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
c) La disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015.
Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Es modifica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que queda redactat de la manera següent:
U.

S’afegeix un nou article 48 bis amb la redacció següent:
«Article 48 bis.

Principi de prudència financera.

1. Totes les operacions financeres que subscriguin les corporacions locals
estan subjectes al principi de prudència financera.
S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que han de complir
les operacions financeres per minimitzar-ne el risc i el cost.
2. Es consideren financeres totes les operacions que tinguin per objecte els
instruments següents:
a) Actius financers. Estan inclosos en aquest concepte els instruments de
capital o de patrimoni net d’altres entitats, els drets a rebre efectiu o un altre actiu
financer d’un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en
condicions potencialment favorables.
b) Passius financers. Estan inclosos en aquest concepte deutes representats
en valors, operacions de crèdit, operacions de derivats i qualsevol altra obligació
exigible i incondicional de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un tercer o
d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions desfavorables.
c) La concessió d’avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o
mesures de suport extrapressupostari.
3. Les condicions que han de complir les operacions financeres que preveu la
lletra b) de l’apartat anterior s’han d’establir per mitjà d’una resolució de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, i les que preveuen les lletres a)
i c) anteriors per mitjà d’una resolució de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local.
4. Les corporacions locals han de vetllar per l’aplicació del principi de
prudència financera en el conjunt del seu sector públic.
5. La formalització de les operacions a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2
d’aquest article requereix l’autorització de l’òrgan competent de l’administració
pública que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals, quan no
s’ajustin a les condicions del principi de prudència financera.»
Dos.

Es modifica l’article 168, que queda redactat de la manera següent:

«Article 168.

Procediment d’elaboració i aprovació inicial.

1. El pressupost de l’entitat local el forma el seu president i s’hi ha d’unir la
documentació següent:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
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b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del
corrent, referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
c) Annex de personal de l’entitat local.
d) Annex de les inversions per realitzar en l’exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals que contingui informació
detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat
local.
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les
obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconèixer en
l’exercici a què es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de
pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis
anteriors, així com de l’aplicació o la partida pressupostària en què es recullen, i la
referència a què els convenis esmentats inclouen la clàusula de retenció de
recursos del sistema de finançament a què es refereix l’article 57 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
g) Un informe economicofinancer, en què s’exposin les bases que s’hagin fet
servir per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses
de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’anivellament efectiu del
pressupost.
2. El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del
general, proposat inicialment per l’òrgan competent d’aquells, s’ha de trametre a
l’entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any,
acompanyat de la documentació detallada a l’apartat anterior.
3. Les societats mercantils, fins i tot d’aquelles al capital de les quals sigui
majoritària la participació de l’entitat local, han de trametre a l’entitat local, abans
del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos,
així com els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici
següent.
4. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a què es refereixen els
apartats anteriors, el president de l’entitat forma el pressupost general i, amb
l’informe de la intervenció i amb els annexos i documentació complementària
detallats a l’apartat 1 de l’article 166 i en aquest article, l’ha de trametre al ple de la
corporació abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprovi, l’esmeni o el retorni.
5. L’acord d’aprovació, que és únic, ha de detallar els pressupostos que
integren el pressupost general, i no se’n pot aprovar cap per separat.»
Disposició final segona. Règim aplicable als treballs de col·laboració social en l’àmbit de
les administracions públiques.
Els perceptors de prestacions per desocupació que hagin iniciat la realització de
treballs de col·laboració social en les administracions públiques amb anterioritat al 27 de
desembre de 2013, en virtut del que preveu l’apartat 3 de l’article 213 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, i que continuïn exercint aquesta activitat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret
llei, poden seguir exercint aquesta col·laboració fins a la finalització de la percepció de les
seves prestacions, amb subjecció al règim legal esmentat, siguin quines siguin les
activitats que exerceixin per a l’Administració corresponent.
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Disposició final tercera. Modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual
es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
L’apartat 2 de la disposició transitòria setena de la Llei 22/2009, de 18 de desembre,
per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,
queda redactat en els termes següents:
«2. Les recaptacions derivades de liquidacions de l’impost sobre les vendes
detallistes de determinats hidrocarburs i les devolucions d’ingressos efectuades
d’aquest impost amb posterioritat a la seva derogació corresponen a les comunitats
autònomes en els termes previstos amb anterioritat a la derogació esmentada. Per
fer-ho efectiu l’Estat pot efectuar els descomptes necessaris en qualsevol dels
pagaments derivats de l’aplicació del sistema de finançament.
No obstant això, corresponen a l’Estat les devolucions d’ingressos de l’impost
sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs corresponents al territori
comú, que es derivin de l’execució de la Sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, afer C-82/12, de 27 de febrer de 2014, independentment del moment
en què hagi tingut lloc la devolució.»
Disposició final quarta.

Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria.

S’afegeix un nou apartat a l’article 75 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat
aèria, amb la redacció següent:
«9. No obstant el que estableix l’apartat 6 d’aquest article, en els aeroports en
què l’horari operatiu inclogui l’obertura en la totalitat del període comprès entre les
zero i les sis, hora local, als vols que operin fora de l’horari operatiu se’ls han
d’aplicar les quanties que recullen els apartats 3 i 4 d’aquest article.»
Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
L’article 227 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, queda redactat en els termes següents:
«Article 227.

Reintegrament de pagaments indeguts.

1. Correspon a l’entitat gestora competent declarar i exigir la devolució de les
prestacions percebudes indegudament pels treballadors i el reintegrament de les
prestacions del pagament de les quals sigui responsable directe l’empresari.
Si, un cop transcorregut el termini respectiu fixat per al reintegrament de les
prestacions percebudes indegudament o de responsabilitat empresarial, no s’ha
efectuat aquest reintegrament, correspon a la Tresoreria General de la Seguretat
Social procedir a la seva recaptació en via executiva de conformitat amb les normes
reguladores de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, i el recàrrec i l’interès
de demora es meriten en els termes i les condicions que estableix aquesta Llei.
2. A aquest efecte, l’entitat gestora pot concertar els serveis que consideri
convenients amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o amb qualsevol de
les administracions públiques.»
Disposició final sisena.

Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.11a,
149.1.14a, 149.1.17a, 149.1.18a i 149.1.21a, de la Constitució espanyola, que atribueixen a
l’Estat la competència exclusiva sobre bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances,
hisenda general i deute de l’Estat, legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social,
bases del règim jurídic de les administracions públiques i telecomunicacions, respectivament.
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Habilitació normativa.

1. S’autoritza el Govern i els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i
d’Indústria, Energia i Turisme per tal que, en l’àmbit de les seves competències
respectives, dictin les disposicions i adoptin les mesures necessàries per aplicar i
desplegar el que preveu aquest Reial decret llei.
2. Mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es poden
crear o suprimir compartiments en l’actiu del Fons de finançament a comunitats
autònomes i en l’actiu del Fons de finançament a entitats locals.
3. Mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es pot
modificar el que preveu l’article 37 sobre procediment de retenció d’acord amb el que
preveu l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Disposició final vuitena.

Modificació mitjançant disposicions reglamentàries.

Les determinacions incloses en les disposicions addicionals catorzena a setzena
d’aquest Reial decret llei es poden modificar mitjançant un reial decret acordat en Consell
de Ministres.
Disposició final novena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», llevat del que disposa la disposició addicional cinquena, que entra en vigor l’1
de gener de 2015.
Madrid, 26 de desembre de 2014.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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Pàg. 43

FONS DE FINANÇAMENT A COMUNITATS AUTÒNOMES
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
1.

(milions
d'euros)

Transferències i subvencions rebudes
a)

De l'exercici

b)

Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

2.

Altres ingressos de gestió ordinària

3.

Excessos de provisions

A)

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3)

4.

Transferències i subvencions concedides

5.

Altres despeses de gestió ordinària

- 14

a)

Subministraments i serveis

- 14

b)

Altres

B)

TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (4+5)

- 14

I.

Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

- 14

6.

Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses

II.

Resultat de les operacions no financeres (I+6)

7.

Ingressos financers
a)

b)

8.

9.

- 14

De participacions en instruments de patrimoni
a.1)

En entitats del grup, multigrup i associades

a.2)

En altres entitats

De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
b.1)

En entitats del grup, multigrup i associades

b.2)

Altres

Despeses financeres
a)

Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

b)

Altres

Variació del valor raonable en actius i passius financers
a)

Derivats financers

b)

Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats

c)

Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda

10.

Diferències de canvi

11.

Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
a)

D'entitats del grup, multigrup i associades

b)

Altres

III.

Resultat de les operacions financeres (7+8+9+10+11)

IV.

Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

- 14
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PRESSUPOST DE CAPITAL
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Secc. I.

(milions
d'euros)

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A) Cobraments: (+)
1.

Transferències i subvencions rebudes

2.

Interessos i dividends cobrats

3.

Altres cobraments

B) Pagaments: (-)
4.

Transferències i subvencions concedides

5.

Altres despeses de gestió

6.

Interessos pagats

7.

Altres pagaments

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A+B)

764

764

-18

-18

745

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
C) Cobraments: (+)
Venda d'actius financers
D) Pagaments: (-)
Compra d'actius financers
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C+D)

4.324
4.324
-38.869
-38.869
-34.545

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
E) Augments en el patrimoni: (+)
1.

38.869

Aportacions de l'entitat en la qual s'integra el Fons

38.869

F) Pagaments a l'entitat en la qual s'integra el Fons: (-)

-5.955

2.

Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat en la qual s'integra el Fons

-5.955

G) Cobraments per emissió de passius financers: (+)
3.

Préstecs rebuts

4.

Altres deutes

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: (-)
5.

Préstecs rebuts

6.

Altres deutes

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E+F+G+H)

32.914

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ
l) Cobraments pendents d'aplicació (+)
J) Pagaments pendents d'aplicació (-)
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I+J)
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (+/-)
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU
(I+II+III+IV+V)

-887

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

3.695

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

2.809

Pàg. 44
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BALANÇ

Secc. I.

Pàg. 45

ppst 2015
(millons
d’euros)

ACTIU NO CORRENT
INVERSIONS A LLARG TERMINI EN ENTITATS GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

122.407

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

122.407

ACTIU CORRENT
DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR

5.916

INVERSIONS A CURT TERMINI EN ENTITATS GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

3.107

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

2.809

TOTAL ACTIU = PATRIMONI NET I PASSIU

128.323

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET

127.629

PATRIMONI APORTAT

127.484

PATRIMONI GENERAT

145

Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
Distribució de resultats
AJUSTOS PER CANVI DE VALOR
ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D'IMPUTACIÓ A RESULTATS
PASSIU NO CORRENT

2.395
- 14
- 2.236

694

DEUTES A LLARG TERMINI
DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI
CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR

694

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU = ACTIU

128.323
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Secc. I.

Pàg. 46

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2015
FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

1.

Transferències i subvencions rebudes

2.

Altres ingressos de gestió ordinària

3.

Excessos de provisions

(milions
d'euros)

A)

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3)

4.

Transferències i subvencions concedides

5.

Altres despeses de gestió ordinària

-5

a)

Subministraments i serveis exteriors

-5

b)

Altres

B)

TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (4+5)

-5

I.

Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)

-5

6.

Altres partides no ordinàries
a)

Ingressos

b)

Despeses

II.

Resultat de les operacions no financeres (I+6)

7.

Ingressos financers
a)

b)

8.

9.

-5

De participacions en instruments de patrimoni
a.1)

En entitats del grup, multigrup i associades

a.2)

En altres entitats

De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat
b.1)

En entitats del grup, multigrup i associades

b.2)

Altres

Despeses financeres
a)

Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

b)

Altres

Variació del valor raonable en actius i passius financers
a)

Derivats financers

b)

Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats

c)

Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda

10.

Diferències de canvi

11.

Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers
a)

D'entitats del grup, multigrup i associades

b)

Altres

III.

Resultat de les operacions financeres (7+8+9+10+11)

IV.

Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)

-5
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FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS

PRESSUPOST DE CAPITAL
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

I.

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A)

Cobraments: (+)

B)

1.

Transferències i subvencions rebudes

2.

Interessos i dividends cobrats

3.

Altres cobraments

Pagaments: (-)
4.

Transferències i subvencions concedides

5.

Altres despeses de gestió

6.

Interessos pagats

7.

Altres pagaments

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A+B)

(milions
d'euros)

89

89

-10

-10

80

II.

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

C)

Cobraments: (+)

1.126

Venda d'actius financers

1.126

D)

Pagaments: (-)
Compra d'actius financers

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C+D)

-1.000
1.000
126

III.

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

E)

Augments en el patrimoni: (+)

1.000

1.

Aportacions de l'entitat en la qual s'integra el Fons

1.000

Pagaments a l'entitat en la qual s'integra el Fons: (-)

-1.697

2.

-1.697

F)

G)

H)

Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat en la qual s'integra el Fons

Cobraments per emissió de passius financers: (+)
3.

Préstecs rebuts

4.

Altres deutes

Pagaments per reemborsament de passius financers: (-)
5.

Préstecs rebuts

6.

Altres deutes

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E+F+G+H)

-697

Pàg. 47
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Secc. I.

Pàg. 48

FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS

PRESSUPOST DE CAPITAL
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

IV.

FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

I)

Cobraments pendents d'aplicació (+)

J)

Pagaments pendents d'aplicació (-)

(milions
d'euros)

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I+J)
V.

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (+/-)

VI.

INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU
(I+II+III+IV+V)

1.903

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

846

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

355
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Secc. I.

Pàg. 49

FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS
ppst. 2015
(milions
d'euros)

BALANÇ
ACTIU
A)
I.
II.
B)

I.

ACTIU NO CORRENT
INVERSIONS A LLARG TERMINI EN ENTITATS GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

8.519

ACTIU CORRENT
DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR
INVERSIONS A CURT TERMINI EN ENTITATS GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

1.690

TOTAL ACTIU= PATRIMONI NET I PASSIU

8.519

1.335
355
10.209

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET

10.176

PATRIMONI APORTAT
PATRIMONI GENERAT
Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
Distribució de resultats
AJUSTOS PER CANVI DE VALOR
ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D'IMPUTACIÓ A RESULTATS

10.182
‐5

PASSIU CORRENT

‐5

33

PROVISIONS A LLARG TERMINI
DEUTES A LLARG TERMINI
DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI
CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU= ACTIU
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