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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
9365 Real decreto lei 21/2012, do 13 de xullo, de medidas de liquidez das 

administracións públicas e no ámbito financeiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 
financeira, prevé, na súa disposición adicional primeira, que as comunidades autónomas 
e as corporacións locais lle poidan solicitar ao Estado o acceso a medidas extraordinarias 
de apoio á liquidez.

No marco desta disposición, o presente real decreto lei crea un mecanismo de apoio 
á liquidez ás comunidades autónomas, de carácter temporal e voluntario, que permita 
atender os vencementos da débeda das comunidades autónomas, así como obter os 
recursos necesarios para financiar o endebedamento permitido pola normativa de 
estabilidade orzamentaria.

Este mecanismo adicional de financiamento para as comunidades autónomas 
deséñase sobre a base dos principios de competencia, eficacia, operatividade e 
cooperación entre as administracións públicas implicadas.

Para estes efectos, cabe sinalar a relevancia do plan de axuste como instrumento no 
que se concreta o acordo entre as administracións central e autonómica para garantir o 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e para a sustentabilidade 
financeira das comunidades autónomas.

O plan de axuste é único e dinámico no tempo, pois debe ir adaptándose aos 
diferentes compromisos adquiridos pola comunidade autónoma e á evolución dos seus 
ingresos e gastos. Algunhas comunidades autónomas xa dispoñen dun plan de axuste en 
vigor, como consecuencia de terse adherido a outros mecanismos de apoio á liquidez 
implementados polo Estado. Polo tanto, se agora tamén deciden acceder a este novo 
mecanismo, deberán realizar as modificacións necesarias no seu plan de axuste para 
garantir o cumprimento dos novos compromisos que adquiren.

En todo caso, o plan de axuste e o resto de plans de que poida dispor a comunidade 
autónoma, como o plan económico-financeiro, o plan de reequilibrio ou os plans 
económico-financeiros de reequilibrio vixentes conforme a anterior lexislación en materia 
de estabilidade, deben estar coordinados e ser consistentes de forma que permitan a 
compatibilidade e o logro simultáneo dos distintos obxectivos.

Para un adecuado seguimento dos plans, establécense obrigas periódicas de 
remisión de información económica, financeira, orzamentaria e de tesouraría co obxecto 
de evitar desviacións no cumprimento do contido do plan de axuste. Se é o caso, o 
mecanismo que se regula pretende incentivar a toma de decisións acordes co 
cumprimento dos obxectivos de consolidación fiscal e a implantación de medidas 
correctoras no menor prazo posible.

A eficacia require da dispoñibilidade de información veraz sobre os parámetros que 
condicionan o cumprimento do plan de axuste. Neste sentido, o órgano de control interno 
da comunidade autónoma asume, entre outras funcións, a valoración da vixencia e 
adecuación do plan de axuste, a achega de información para o seguimento e a análise 
dos riscos para a consecución dos obxectivos.

Adicionalmente, a efectividade do modelo refórzase coa posibilidade de que o Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas propoña a modificación do plan ou que se encomende á 
Intervención Xeral da Administración do Estado o exercicio de misións de control no suposto de 
que se detecten riscos de incumprimento ou incumprimento das medidas do plan de axuste. 
Estas actuacións configúranse sobre a base da colaboración entre os órganos de control da 
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administracións central e autonómica e están orientadas a garantir o logro dos obxectivos de 
estabilidade orzamentaria.

Igualmente, prevese que, á vista do informe en que se recolle o resultado da misión 
de control, o ministro de Facenda e Administracións Públicas poida adoptar as medidas 
que correspondan de conformidade cos artigos 25 e 26 da Lei orgánica de estabilidade 
orzamentaria e sustentabilidade financeira.

O presente real decreto lei consta de dezaseis artigos, cinco disposicións adicionais, 
unha disposición transitoria, unha disposición derrogatoria, catro disposicións derradeiras 
e un anexo e estrutúrase en catro capítulos. O capítulo I (Disposicións xerais) determina o 
obxecto, o método de adhesión ao mecanismo e o principio de temporalidade que rexe 
este.

O capítulo II (Condicións financeiras e fiscais) establece os requisitos de acceso ao 
mecanismo de liquidez así como as condicións fiscais e financeiras que as comunidades 
autónomas deberán cumprir unha vez se adhiran a este. Entre outras, limítanse os 
instrumentos financeiros que poderán empregar para o seu financiamento á marxe do 
mecanismo desenvolvido neste real decreto lei e exíxese a remisión dun plan de axuste 
de cuxo grao de execución se deberá informar de xeito periódico. Este plan de axuste 
incluirá un plan de tesouraría e detalle das operacións de débeda viva, que facilitará o 
seguimento da situación de liquidez das comunidades autónomas en cada momento. Así 
mesmo, determínanse neste capítulo as obrigas de remisión de información das 
comunidades autónomas, así como o seu seguimento e control por parte dos diferentes 
órganos responsables.

O capítulo III (Fondo de Liquidez Autonómico) establece que a liquidez será 
xestionada por un fondo sen personalidade xurídica, de cuxa xestión será responsable o 
Instituto de Crédito Oficial. Os recursos que o dito fondo xestionará provirán do programa 
de financiamento do Estado. O fondo dotarase con cargo aos orzamentos xerais do 
Estado mediante un crédito extraordinario por importe de 18.000 millóns de euros.

O capítulo IV (Operacións de crédito) define as operacións en que se instrumentará a 
provisión de liquidez ás comunidades autónomas, baixo a forma de créditos con cargo ao 
Fondo de Liquidez Autonómico. As condicións financeiras destes créditos determinaranse 
posteriormente por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. 
As disposicións dos citados créditos estarán suxeitas ao cumprimento das condicións 
financeiras e fiscais establecidas no capítulo II. Por outra parte, a devolución dos créditos 
quedará garantida pola retención dos recursos do sistema de financiamento de cada 
comunidade autónoma. O Instituto de Crédito Oficial actuará como axente de pagamentos 
das operacións do fondo.

Nas disposicións adicionais recóllese a extensión do mecanismo de financiamento 
para o pagamento aos provedores de entidades locais ás entidades locais do País Vasco 
e Navarra e apróbanse os orzamentos do Fondo de Liquidez Autonómico. Así mesmo, a 
disposición adicional quinta introduce diversas medidas que resultan imprescindibles para 
permitir a posta en marcha do proceso de asistencia financeira europea para a 
recapitalización das entidades de crédito españolas que o requiran, solicitada o pasado 
día 25 de xuño.

Entre as disposicións derradeiras merece destacar a primeira, que introduce unha 
modificación na Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 
2012, co fin de incorporar a regulación dos aspectos esenciais dos avais ás obrigas 
económicas derivadas das emisións de bonos e obrigas das entidades de crédito, os 
requisitos e trámites esenciais para o seu outorgamento e as comisións asociadas aos ditos 
avais. Esta modificación fai posible que se poida iniciar de novo e de forma inmediata o 
outorgamento destes avais, unha vez autorizada a prórroga do seu réxime por Decisión da 
Comisión Europea do 29 de xuño de 2012, facilitando así o acceso das entidades de crédito 
á liquidez e ao financiamento que necesiten mentres poidan obter a asistencia financeira 
europea anteriormente mencionada. As tres restantes disposicións derradeiras identifican 
os títulos competenciais ao abeiro dos cales se dita este real decreto lei, habilitan os 
ministros de Facenda e Administracións Públicas e de Economía e Competitividade para 
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ditar as normas necesarias para a aplicación e o desenvolvemento do previsto neste real 
decreto lei e dispoñen a súa entrada en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

A situación extraordinaria de inminentes necesidades de financiamento das 
comunidades autónomas e os seus crecentes problemas de acceso ao crédito xustifican 
a necesidade de pór en marcha de forma urxente un mecanismo que permita aliviar estas 
necesidades, atender os vencementos da débeda das comunidades autónomas de forma 
inmediata e evitar que se poña en risco a súa sustentabilidade financeira.

No conxunto e en cada unha das medidas que se adoptan concorren, pola súa 
natureza e finalidade, as circunstancias de extraordinaria e urxente necesidade que exixe 
o artigo 86 da Constitución española como presupostos habilitantes para a aprobación 
dun real decreto lei.

Na súa virtude, facendo uso da autorización contida no artigo 86 da Constitución 
española, por proposta dos ministros de Facenda e Administracións Públicas e de 
Economía e Competitividade, logo de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 13 de xullo de 2012,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto lei ten por obxecto a creación dun mecanismo de apoio á liquidez 
das comunidades autónomas, de carácter temporal e voluntario, que permita atender as 
necesidades financeiras das comunidades autónomas.

Entenderanse como necesidades financeiras, para os efectos deste real decreto lei, 
os vencementos da débeda pública das comunidades autónomas, nos termos previstos 
no artigo 4.2 deste real decreto lei, así como as cantidades adicionais necesarias para 
financiar o endebedamento.

Artigo 2. Adhesión ao mecanismo.

1. A adhesión a este mecanismo exixirá a aceptación previa polo Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas da solicitude formulada pola comunidade autónoma, 
a cal se outorgará atendendo á situación financeira desta.

2. Aceptada a mencionada solicitude, a comunidade autónoma adoptará un acordo 
do seu Consello de Goberno ou órgano competente, en que conste a súa vontade de 
adhesión ao mecanismo e o compromiso de cumprir o disposto neste real decreto lei e 
nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira, da Comisión Delegada do 
Goberno para Asuntos Económicos, así como o previsto en calquera disposición que 
desenvolva este mecanismo de financiamento.

A adhesión ao mecanismo suporá a aceptación das condicións financeiras e fiscais 
previstas na disposición adicional primeira da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, e das fixadas neste real decreto 
lei.

Artigo 3. Principio de temporalidade.

1. A solicitude de adhesión a este mecanismo deberaa presentar a comunidade 
autónoma ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas antes do 31 de decembro 
de 2012, salvo que por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos 
Económicos se decida prorrogar este prazo.
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2. Este mecanismo atenderá as necesidades financeiras definidas no artigo 1 
mentres persistan dificultades de acceso das comunidades autónomas aos mercados 
financeiros, correspondéndolle á Comisión Delegada do Goberno para Asuntos 
Económicos a apreciación, con periodicidade anual, de tal circunstancia.

CAPÍTULO II

Condicións financeiras e fiscais

Artigo 4. Condicións financeiras.

A adhesión a este mecanismo comportará a aceptación pola comunidade autónoma, 
así como polos seus organismos ou entes públicos que se clasifiquen dentro do sector de 
administracións públicas, de acordo coa definición e delimitación do Sistema europeo de 
contas, das seguintes condicións financeiras:

1. A comunidade autónoma someterase aos principios de prudencia financeira que 
se fixen por resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira.

2. A liquidez outorgada con este mecanismo deberá ser utilizada para atender:

a) Os vencementos correspondentes aos valores emitidos;
b) Os vencementos de préstamos concedidos por institucións europeas das que 

España sexa membro;
c) Aquelas operacións que non poidan ser, se é o caso, refinanciadas ou renovadas 

polas propias comunidades autónomas respectando o criterio de prudencia financeira 
definido por resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira;

d) As necesidades de financiamento do déficit público.

3. No poderán realizar operacións instrumentadas en valores nin operacións de 
crédito no estranxeiro, salvo autorización expresa previa da Secretaría Xeral do Tesouro e 
Política Financeira, sen prexuízo da autorización preceptiva do Consello de Ministros, de 
conformidade co artigo 14 da Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento 
das comunidades autónomas.

4. As condicións financeiras de todas as operacións de crédito da comunidade 
autónoma, tanto a curto como a longo prazo, que non estean suxeitas a autorización 
conforme a Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das comunidades 
autónomas, e a Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira, deberán ser comunicadas á Secretaría Xeral do Tesouro e 
Política Financeira. A esta comunicación xuntarase o certificado da Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma ou unidade equivalente sobre o cumprimento das condicións 
financeiras.

5. O Estado, en nome e por conta da comunidade autónoma, xestionará, con cargo 
ao crédito concedido, o pagamento dos vencementos de débeda pública da comunidade 
autónoma, a través do axente de pagamentos designado para o efecto.

6. Os recursos do sistema de financiamento de cada comunidade autónoma de 
réxime común responderán das obrigas contraídas co Estado con ocasión da utilización 
do mecanismo regulado neste real decreto lei.

7. A comunidade autónoma subscribirá a correspondente operación de crédito co 
Estado nos termos previstos no artigo 14.

Articulo 5. Condicións fiscais.

A adhesión a este mecanismo por parte dunha comunidade autónoma comportará a 
aceptación de todas as condicións seguintes:

1. No prazo de quince días naturais desde a aprobación do acordo previsto no artigo 
2, a comunidade autónoma deberá presentar e acordar co Ministerio de Facenda e 
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Administracións Públicas un plan de axuste que asegure o cumprimento dos obxectivos 
de estabilidade e de débeda pública, así como o reembolso das cantidades achegadas 
polo Fondo de Liquidez Autonómico regulado no capítulo III deste real decreto lei.

Se a comunidade autónoma xa tivese aprobado un plan de axuste, como consecuencia 
do acceso a outros mecanismos adicionais establecidos polo Estado conforme o previsto 
na disposición adicional primeira da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade 
orzamentaria e sustentabilidade financeira, deberanse acordar co Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas as modificacións que resulten necesarias para o cumprimento 
dos novos compromisos adquiridos.

2. Remitir ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da súa 
intervención xeneral ou unidade equivalente, como parte do plan de axuste, un plan de 
tesouraría e detalle das operacións de débeda viva, segundo o modelo normalizado, coa 
seguinte información:

a) Calendario e orzamento de Tesouraría que conteña os seus cobramentos e 
pagamentos mensuais por rúbricas, incluíndo a previsión do seu mínimo mensual de 
tesouraría.

b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de débeda viva.
d) Impacto das medidas de aforro e medidas de ingresos previstas e calendario 

previsto de impacto en orzamento.
e) Vencementos mensuais de débeda a curto e longo prazo.
f) Calendario e contías de necesidades de endebedamento.
g) Evolución do saldo das obrigas recoñecidas pendentes de pagamento tanto do 

exercicio en curso coma de anos anteriores.
h) Perfil de vencementos da débeda dos próximos dez anos.
i) Calquera outra información económico-financeira que o Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas considere necesaria.

Nos cinco primeiros días hábiles de cada mes, a comunidade autónoma enviaralle ao 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas as actualizacións que correspondan da 
información contida no plan de tesouraría.

3. Permitir o acceso e remitir ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a 
información prevista no artigo 6. O envío e captura desta información realizarase a través 
de modelos normalizados ou sistemas de carga masiva de datos.

4. Suxeitarse á supervisión por parte do Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas da adopción e execución das medidas previstas no plan de axuste conforme o 
sinalado nos artigos seguintes.

5. O plan de axuste, que será único con independencia do mecanismo do que traia 
causa, deberase actualizar polo menos unha vez ao ano de acordo co orzamento 
presentado pola comunidade autónoma.

En todo caso, se a comunidade autónoma tivese en vigor un plan económico-
financeiro ou un plan de reequilibrio, a actualización anual do plan de axuste coincidirá no 
tempo coa actualización dos mencionados plans, segundo corresponda, cos que ademais 
deberá gardar a debida consistencia.

6. A falta de remisión, ou a valoración desfavorable do plan de axuste, darán lugar á 
inadmisión da adhesión ao mecanismo. Así mesmo, os supostos anteriores ou o 
incumprimento do dito plan suporá a aplicación do previsto no número 5 da disposición 
adicional primeira da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira.

Artigo 6. Remisión de información sobre o plan de axuste.

1. A comunidade autónoma enviaralle mensualmente, a través da súa intervención 
xeral ou unidade equivalente, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 
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información actualizada sobre a execución do seu plan de axuste relativa polo menos aos 
seguintes elementos:

a) Execución orzamentaria mensual dos capítulos de gastos e ingresos.
b) Adecuación á realidade do plan de axuste e valoración das medidas en curso.
c) Valoración dos riscos a curto e medio prazo en relación co cumprimento dos 

obxectivos que se pretenden coa aplicación do plan de axuste. En particular, analizaranse 
as previsións de liquidez e as necesidades de endebedamento.

d) Análise das desviacións que se produciron na execución do plan de axuste.
e) Recomendacións, se é o caso, de modificación do plan de axuste co obxectivo de 

cumprir os obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
f) Información actualizada do seu plan de tesouraría e detalle das operacións de 

débeda viva.

2. En todo caso, as comunidades autónomas deberán atender calquera outro 
requirimento de información que, para estes efectos, lles formule o Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas.

Artigo 7. Seguimento dos plans de axuste.

1. O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas realizará o seguimento dos 
plans de axuste.

2. O órgano de control interno da comunidade autónoma velará pola adecuada 
aplicación do plan de axuste nos termos previstos no artigo 5, para cuxos efectos realizará 
cantas actuacións sexan necesarias e, de ser o caso, deixará constancia da súa non 
adopción ou incumprimento nos correspondentes informes de seguimento que enviará ao 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Estes informes serán tidos en conta polo Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas ao elaborar os informes de seguimento dos plans de axuste.

3. No caso de que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas detecte 
riscos de incumprimento ou incumprimento das medidas do plan de axuste, proporá a súa 
modificación coa adopción de novas medidas ou a alteración do calendario da súa 
execución, podendo solicitarlle á Intervención Xeral da Administración do Estado que 
acorde as actuacións necesarias para levar a cabo unha misión de control.

En todo caso, o cumprimento das medidas propostas condicionará a concesión dos 
sucesivos tramos de préstamo sen prexuízo do previsto no artigo 14.

Se o risco detectado for de posible incumprimento do pagamento dos vencementos 
de débeda pública, procederase conforme o previsto na Lei orgánica 2/2012, do 27 de 
abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 8. Control dos plans de axuste.

1. Cando a Intervención Xeral da Administración do Estado envíe unha misión de 
control, esta terá como obxectivo concretar o diagnóstico da situación financeira da 
comunidade autónoma no marco dos compromisos adquiridos no plan de axuste, 
aplicando as técnicas e metodoloxías de control que considere oportunas.

2. O órgano de control interno da comunidade autónoma prestaralle toda a axuda e 
colaboración que sexa necesaria á misión da Intervención Xeral da Administración do 
Estado, que terá acceso á totalidade da documentación da comunidade autónoma, para o 
bo desempeño das súas funcións.

3. No prazo máximo dun mes desde que se inicie a misión de control, a Intervención 
Xeral da Administración do Estado emitirá un informe sobre a adecuación financeira das 
previsións recollidas no plan de axuste en vigor e os incumprimentos ou riscos do seu 
incumprimento.

4. Este informe será remitido ao ministro de Facenda e Administracións Públicas 
para os efectos de aplicar o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de 
abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
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CAPÍTULO III

Fondo de Liquidez Autonómico

Artigo 9. Creación e vixencia do Fondo de Liquidez Autonómico.

1. Créase o Fondo de Liquidez Autonómico, como mecanismo de apoio á liquidez, 
en diante, o Fondo, con natureza de fondo sen personalidade xurídica dos previstos no 
2.2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, coa finalidade de dotar de 
liquidez as comunidades autónomas adheridas. O Fondo estará adscrito ao Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas, a través da Secretaría de Estado de Administracións 
Públicas, e o Instituto de Crédito Oficial efectuará a súa xestión financeira.

2. Con cargo aos recursos do Fondo realizaranse operacións de crédito a favor das 
comunidades autónomas que permitan atender as súas necesidades financeiras.

3. O Consello de Ministros, unha vez liquidadas as operacións de crédito coas 
comunidades autónomas e logo de informe da Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos, poderá acordar a liquidación e extinción do Fondo.

Artigo 10. Recursos do Fondo de Liquidez Autonómico.

1. O Fondo de Liquidez Autonómico dotarase con cargo aos orzamentos xerais do 
Estado, para o exercicio 2012, cun importe de 18.000 millóns de euros.

2. Para os efectos indicados no número anterior, concédese un crédito extraordinario 
ao orzamento en vigor da sección 15 «Ministerio de Facenda e Administracións Públicas», 
servizo 22 «Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local », programa 922 N 
«Coordinación e relacións financeiras cos entes territoriais», capítulo 8 «Activos 
financeiros», artigo 87 «Achegas patrimoniais», concepto 879 «Achega patrimonial ao 
Fondo de Liquidez Autonómico», por importe de 18.000 millóns de euros.

O crédito extraordinario que se concede neste punto financiarase con débeda pública.
3. Os rendementos de calquera natureza que xere o Fondo, unha vez deducidos os 

gastos de xestión do propio Fondo, ingresaranse anualmente no Tesouro Público.
4. Poderanse atender con cargo ás dotacións do Fondo os gastos que ocasione a 

súa xestión.

Artigo 11. Captación dos recursos.

O programa de financiamento do Estado incorporará os importes derivados das 
operacións de endebedamento necesarios para financiar as operacións de crédito do 
Fondo previstas neste real decreto lei.

Artigo 12. Réxime económico-financeiro do Fondo de Liquidez Autonómico.

1. O réxime orzamentario, económico-financeiro, contable e de control deste fondo 
será o previsto na Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, para os fondos 
carentes de personalidade xurídica cuxa dotación se efectúe maioritariamente con cargo 
aos orzamentos xerais do Estado, mencionados no artigo 2.2 da dita lei.

2. A formulación, posta á disposición, aprobación e rendición de contas do Fondo de 
Liquidez Autonómico correspóndelle á Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Artigo 13. Xestión do Fondo de Liquidez Autonómico.

1. Correspóndelle ao Instituto de Crédito Oficial a xestión financeira do Fondo. Na 
súa virtude, entre outras funcións, o Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nome e 
representación do Goberno español, e por conta do Estado, as correspondentes pólizas 
de préstamo que se subscribirán coas comunidades autónomas, en virtude da preceptiva 
instrución da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, por proposta do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Igualmente, prestará os servizos de 
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instrumentación técnica, contabilidade, caixa, axente pagador, seguimento e, en xeral, 
todos aqueles servizos de carácter financeiro relativos ás operacións autorizadas con 
cargo ao Fondo de Liquidez Autonómico, sen prexuízo das competencias que en materia 
de control se establecen na Lei 47/2003, xeral orzamentaria, e demais normativa vixente.

2. Por instrucións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e na súa 
calidade de axente financeiro do Fondo, o Instituto de Crédito Oficial poderá contratar con 
cargo ao Fondo as asistencias técnicas vinculadas ás operacións obxecto deste mandato 
que resultasen necesarias. O procedemento de contratación axustarase ás previsións 
normativas específicas referentes á contratación do instituto.

3. Anualmente, con cargo ao Fondo e logo de autorización por acordo da Comisión 
Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, compensarase o Instituto de Crédito 
Oficial polos custos en que incorra no desenvolvemento e execución da función que se lle 
encomenda, mediante o pagamento da correspondente compensación económica.

CAPÍTULO IV

Operacións de crédito

Artigo 14. Concertación de operacións de crédito.

1. O Estado concertará operacións de crédito, con cargo ao Fondo de Liquidez 
Autonómico, con cada unha das comunidades autónomas que se adhiran ao mecanismo 
por un importe que non poderá superar os recursos necesarios para atender os 
vencementos da débeda financeira pola comunidade autónoma e as súas entidades 
dependentes que se clasifiquen dentro do sector de administracións públicas, de acordo 
coa definición e delimitación do Sistema europeo de contas, así como as cantidades 
necesarias para financiar o endebedamento permitido pola normativa de estabilidade 
orzamentaria, cos límites que se establezan por acordo da Comisión Delegada do 
Goberno para Asuntos Económicos.

2. As condicións financeiras aplicables a estas operacións de crédito estableceranse 
por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, por proposta 
do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e do Ministerio de Economía e 
Competitividade. Estas condicións garantirán a repercusión dos gastos financeiros e 
demais custos en que incorra o Fondo de Liquidez Autonómico.

3. O Estado, en nome e por conta da comunidade autónoma, xestionará, con cargo 
ao crédito concedido, o pagamento dos vencementos de débeda pública da comunidade 
autónoma, a través do Instituto de Crédito Oficial como axente de pagamentos designado 
para o efecto.

4. As disposicións do Fondo de Liquidez Autonómico en favor das comunidades 
autónomas adheridas ao mecanismo, para atender as súas necesidades financeiras 
adicionais, axustaranse a un calendario por tramos. O desembolso de cada tramo estará 
condicionado ao cumprimento das condicións fiscais e financeiras, logo de informe do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Artigo 15. Retención dos recursos do sistema de financiamento das comunidades 
autónomas de réxime común.

Os recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime 
común que se adhiran a este mecanismo responderán das obrigas contraídas co Estado, 
mediante retención, de conformidade co previsto na disposición adicional oitava da Lei 
orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas. 
Todo iso sen que poida quedar afectado o cumprimento das obrigas derivadas das 
operacións de endebedamento con institucións financeiras multilaterais.
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Artigo 16. Axente de pagamentos.

Corresponderalle ao Instituto de Crédito Oficial a administración e xestión das 
operacións de crédito que se concerten ao abeiro deste real decreto lei.

Disposición adicional primeira. Adhesións das comunidades autónomas do País Vasco 
e Navarra.

A adhesión a este mecanismo das comunidades autónomas do País Vasco e Navarra 
requirirá con carácter previo a subscrición dun convenio co Estado no marco da Comisión 
Mixta do Concerto e a Comisión Coordinadora, respectivamente, que afecte recursos en 
garantía da operación de crédito que se formalice.

Disposición adicional segunda. Aplicación ás entidades locais das comunidades 
autónomas do País Vasco e Navarra do mecanismo de financiamento para o 
pagamento aos provedores de entidades locais.

1. Ás entidades locais do País Vasco e Navarra que estean incluídas no modelo de 
participación en tributos do Estado poderalles ser de aplicación o mecanismo de 
pagamento a provedores a que se refire o Real decreto lei 4/2012, do 24 de febreiro, polo 
que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiamento para o pagamento aos provedores das entidades locais, 
e o Real decreto lei 7/2012, do 9 de marzo, polo que se crea o Fondo para o Financiamento 
dos Pagamentos a Provedores, para o cal se terán que subscribir previamente os 
correspondentes convenios entre a Administración xeral do Estado e as deputacións forais 
do País Vasco ou a Comunidade Foral de Navarra, segundo corresponda.

2. Nos convenios que se subscriban deberase considerar a garantía última da 
participación daquelas entidades locais nos impostos estatais concertados ou convidos, 
conforme o disposto nos respectivos Concerto económico co País Vasco e Convenio 
económico coa Comunidade Foral de Navarra.

Así mesmo, nos mencionados convenios deberase ter en conta o procedemento e as 
obrigas establecidas nas normas citadas no número 1. Non obstante, nos ditos convenios 
estableceranse as especialidades sobre obrigas de información e procedementos do 
mecanismo de financiamento para o pagamento a provedores que, se é o caso, resulten 
aplicables no País Vasco e Navarra.

Disposición adicional terceira. Orzamentos do Fondo de Liquidez Autonómico.

Apróbanse os orzamentos do Fondo de Liquidez Autonómico, que se xuntan como 
anexo.

Disposición adicional cuarta. Liquidacións negativas 2008 e 2009.

O endebedamento obxecto de financiamento polo mecanismo regulado no presente 
real decreto lei incluirá o endebedamento considerado nos acordos do Consello de 
Política Fiscal e Financeira para financiar a anualidade que se deba satisfacer no exercicio 
en curso para aboar as liquidacións negativas en aplicación do disposto na disposición 
adicional cuarta da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de 
financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de 
autonomía e se modifican determinadas normas tributarias.

Disposición adicional quinta. Asistencia financeira europea para a recapitalización das 
entidades financeiras españolas.

1. A información que o Banco de España teña que facilitar á Comisión Europea, ao 
Banco Central Europeo, á Autoridade Bancaria Europea, ao Fondo Monetario Internacional, 
á Facilidade Europea de Estabilización Financeira e, de ser o caso, ao Mecanismo Europeo 
de Estabilidade no marco da asistencia financeira para a recapitalización das entidades 
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financeiras españolas, quedará exceptuada do deber de segredo previsto no artigo 6 do 
Real decreto lexislativo 1298/1986, do 28 de xuño, sobre adaptación do dereito vixente en 
materia de entidades de crédito ao das comunidades europeas, na medida en que esa 
información sexa necesaria para o desempeño das funcións que as ditas institucións teñen 
atribuídas en relación coa referida asistencia financeira.

2. Nese mesmo marco, autorízase o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria 
a subscribir os acordos e contratos que sexan necesarios para a formalización e posta á 
disposición do Estado e do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria da asistencia 
financeira, sen que o financiamento que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria 
poida recibir, directa ou indirectamente a través do Estado, en efectivo ou en valores de 
débeda, no contexto da dita asistencia financeira, se tome en consideración para os 
efectos dos límites previstos no segundo parágrafo do artigo 2.5 do Real decreto lei 
9/2009, do 26 de xuño, sobre reestruturación bancaria e reforzamento dos recursos 
propios das entidades de crédito.

3. No contexto dos procesos de recapitalización previstos no Real decreto lei 
9/2009, do 26 de xuño, o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria poderá anticipar 
en forma de préstamo, en efectivo ou en valores de débeda, o importe dos apoios 
financeiros que tivesen solicitado as entidades participantes nos ditos procesos. A 
decisión de outorgar este anticipo estará condicionada á existencia de circunstancias 
que, a xuízo do Banco de España, poidan determinar que a entidade en cuestión se vexa 
sometida a tensións de liquidez que poidan afectar a súa estabilidade durante o período 
necesario para a efectiva subscrición e o desembolso dos apoios do Fondo de 
Reestruturación Ordenada Bancaria nos termos e cos requisitos exixidos polo Real 
decreto lei 9/2009, do 26 de xuño.

O anticipo a que se refire o parágrafo precedente será compensado como crédito 
fronte á entidade no momento en que teña lugar a subscrición e o desembolso dos 
instrumentos representativos de recursos propios correspondentes. No suposto de que 
esta subscrición e o desembolso non tivesen finalmente lugar por non se cumprir algún 
dos requisitos exixidos polo Real decreto lei 9/2009, do 26 de xuño, ou por calquera outra 
causa, a entidade virá obrigada a reembolsar inmediatamente ao Fondo de 
Reestruturación Ordinaria Bancaria a totalidade do efectivo ou dos valores entregados en 
préstamo. Así mesmo, no caso de que o importe dos apoios financeiros formalizados for 
inferior ao importe do anticipo, a entidade virá obrigada a reembolsar inmediatamente o 
exceso correspondente.

O previsto nesta disposición entenderase sen prexuízo do cumprimento da normativa 
en materia de defensa da competencia e axudas de Estado.

4. No ámbito das súas funcións de reforzo da solvencia das entidades de crédito, e 
tendo en conta o beneficio do conxunto do sistema de entidades adheridas, o Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito poderá adoptar medidas tendentes a 
facilitar a implementación da asistencia financeira europea para a recapitalización das 
entidades de crédito españolas. En todo caso, o custo destas medidas haberá de resultar 
inferior aos desembolsos que tivese que realizar o Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito, de conformidade coa súa normativa reguladora, no contexto dos 
procesos de reestruturación ordenada e reforzamento dos recursos propios de entidades 
de crédito previstos no Real decreto lei 9/2009, do 26 de xuño.

Para tal efecto, o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito poderá 
comprometer o seu patrimonio para a prestación das garantías que se puidesen exixir no 
ámbito da referida asistencia financeira.

Este compromiso e as garantías poderán ser asumidos polas entidades de crédito no 
marco dos plans de recapitalización que aprobe o Banco de España.

Disposición transitoria única. Medios de remisión de información.

Mentres non estean dispoñibles os medios previstos no artigo 5, a información 
remitirase ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas polos medios electrónicos 
que o mencionado ministerio estableza para o efecto.
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Disposición derrogatoria única. Derrogacións normativas.

No momento da entrada en vigor deste real decreto lei quedan derrogadas cantas 
disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nel.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2012.

A Lei 2/2012, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2012, queda 
modificada como segue:

Un. As alíneas b) e c) do número dous do artigo 52 quedan redactadas nos seguintes 
termos:

«b) 55.000.000 miles de euros para o outorgamento de avais ás obrigas 
económicas derivadas das emisións de bonos e obrigas novas que realicen as 
entidades de crédito residentes en España cunha actividade significativa no 
mercado de crédito nacional, e que se regulan no artigo 52 bis.

c) 3.000.000 miles de euros para os avais destinados a garantir valores de 
renda fixa emitidos por fondos de titulización de activos que se regulan no artigo 
53.»

Dous. Introdúcese un novo artigo 52 bis, coa seguinte redacción:

«Artigo 52 bis. Avais para garantir emisións de bonos e obrigas das entidades de 
crédito.

Un. A Administración xeral do Estado poderá outorgar avais ata o 15 de 
decembro de 2012, por importe máximo de 55.000.000 miles de euros, ás obrigas 
económicas derivadas das emisións de bonos e obrigas novas que realicen as 
entidades de crédito con domicilio social en España e que, a xuízo do Banco de 
España, sexan solventes e presenten necesidades conxunturais de liquidez.

Para poder obter o aval da Administración xeral do Estado, a entidade solicitante 
deberá, ademais, alcanzar, individual ou conxuntamente co resto de entidades do 
seu grupo consolidable, unha cota de, polo menos, o un por mil do total da partida 
2.4. «Préstamos e créditos. Outros sectores», correspondente a residentes en España 
do último estado UEM 1 (Balance resumido. Negocios en España) publicado no 
Boletín Estadístico del Banco de España. Así mesmo, no caso de entidades de 
crédito con domicilio social en España que cedesen a xestión da súa liquidez no 
mercado interbancario de modo sistemático a outra entidade coa cal teñan un acordo 
de compensación contractual, poderá solicitar o aval a entidade que teña asignada 
esa xestión.

Dentro de cada grupo consolidable, o aval da Administración xeral do Estado 
outorgarase, se é o caso, ás operacións realizadas polas entidades solicitantes.

Dous. Con carácter previo ao outorgamento de aval solicitarase informe ao 
Banco de España sobre o cumprimento dos requisitos establecidos no número 
anterior. O outorgamento estará condicionado á existencia de remanente de límite 
de aval no momento de presentación da solicitude.

O aval outorgarase con renuncia ao beneficio de excusión do artigo 1830 do 
Código civil e carácter irrevogable e incondicional, nos termos que establezan as 
ordes de outorgamento. O aval garantirá o principal da emisión e os xuros 
ordinarios.

Tres. De producirse a execución do aval, sempre que esta se inste dentro dos 
5 días naturais seguintes ao da data de vencemento da obriga garantida, o Estado 
satisfará unha compensación aos titulares lexítimos dos valores garantidos, sen 
prexuízo das cantidades que deba aboar en virtude do aval. O importe desta 
compensación será o resultante de aplicar ao pagamento en que consista a 
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execución do aval o tipo de xuro Euro Over Night Index Average publicado polo 
Banco de España, ou o que, se é o caso, determine o ministro de Economía e 
Competitividade, do día do vencemento da obriga garantida polo número de días 
que transcorran entre esta data e a de pagamento efectivo polo avalista, sobre a 
base dun ano de 360 días.

A Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira comunicaralle a execución 
do aval ao Banco de España por se procedese adoptar algunha das medidas 
contidas, entre outras disposicións, na Lei 26/1988, do 29 de xullo, sobre disciplina 
e intervención das entidades de crédito.

Catro. Os avais outorgados pola Administración xeral do Estado percibirán, a 
favor desta, as seguintes comisións:

a) O outorgamento de aval xerará unha comisión do 0,5% do total outorgado, 
que liquidará a Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira e cuxo pagamento 
deberá ser acreditado pola entidade con carácter previo á formalización do aval por 
parte do ministro de Economía e Competitividade.

b) Cada emisión avalada de bonos ou de obrigas xerará unha comisión de 
emisión, cuxo pagamento deberá acreditar a entidade emisora antes de proceder á 
emisión. Os importes satisfeitos en concepto de comisión de outorgamento de aval 
deduciranse integramente desta comisión de emisión. Os criterios para o cálculo 
das comisións de emisión estableceranse por resolución da Secretaría Xeral do 
Tesouro e Política Financeira de acordo coas directrices para o cálculo dos prezos 
das garantías recollidas na Comunicación da Comisión Europea do 1 de decembro 
de 2011 sobre a aplicación, a partir do 1 de xaneiro de 2012, das normas sobre 
axudas estatais ás medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira.

Cinco. As solicitudes poderanse presentar ante a Secretaría Xeral do Tesouro 
e Política Financeira antes do 5 de decembro de 2012. Esta Secretaría Xeral do 
Tesouro e Política Financeira aprobará o modelo de solicitude mediante resolución.»

Disposición derradeira segunda. Títulos competenciais.

Este real decreto lei dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.11.ª e 14.ª da 
Constitución española, que lle atribúen ao Estado a competencia exclusiva sobre bases 
da ordenación do crédito, banca e seguros e facenda xeral e débeda do Estado, 
respectivamente.

Disposición derradeira terceira. Habilitación normativa.

Autorízanse os ministros de Facenda e Administracións Públicas e de Economía e 
Competitividade para ditar as normas necesarias para a aplicación e o desenvolvemento 
do previsto neste real decreto lei.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 13 de xullo de 2012.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO

Orzamentos do Fondo de Liquidez Autonómico

Fondo para a liquidez autonómica

Miles
de euros

Orzamento de explotación:

«Conta de resultado económico patrimonial»

1. Transferencias e subvencións recibidas:

a) Do exercicio.
b) Imputación de subvencións para activos correntes e outras.

2. Outros ingresos de xestión ordinaria.
3. Excesos de provisións:

A) Total ingresos de xestión ordinaria (1 + 2 + 3)

4. Transferencia e subvencións concedidas
5. Outros gastos de xestión ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5

a) Subministracións e servizos exteriores.
b) Outros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5

B) Total de gastos de xestión ordinaria (4 + 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5

I. Resultado (aforro ou desaforro) da xestión ordinaria (A + B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5

6. Outras partidas non ordinarias.

a) Ingresos.
b) Gastos.

II. Resultado das operacións financeiras (I + 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

7. Ingresos financeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

a) De participacións en instrumentos de patrimonio.

a.1) En entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
a.2) Noutras entidades.

b) De valores negociables e de créditos do activo inmobilizado.

b.1) En entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
b.2) Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

8. Gastos financeiros.

a) Por débedas con entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
b) Outros.

9. Valoración do valor razoable en activos e pasivos financeiros.

a) Derivados financeiros.
b) Outros activos e pasivos a valor razoable con imputación en resultados.
c) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para 

a venda.

10. Diferenzas de cambio.
11. Deterioración de valor, baixas, alleamentos de activos e pasivos financeiros.

a) De entidades do grupo, multigrupo e asociadas.
b) Outros.

III. Resultado das operacións financeiras (7 + 8 + 9 + 10 + 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

IV. Resultado (aforro ou desaforro) neto do exercicio (II+ III). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
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