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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 seua disposició addicional primera, que les comunitats
autònomes i corporacions locals puguen sol·licitar a l’Estat l’accés a mesures
extraordinàries de suport a la liquiditat.
En el marc d’esta disposició, són diversos els mecanismes que ha posat en marxa
l’Estat des de l’any 2012, com són 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 estos amb l’objectiu comú d’aportar liquiditat
tant a les comunitats autònomes com a les entitats locals perquè pogueren afrontar les
seues 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 fer que
puguen complir els objectius de consolidació fiscal i garantir la sostenibilitat dels comptes
públics.
Estes mesures conjunturals han sigut acompanyades de reformes estructurals en el
funcionament de les administracions, com la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial en el 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 establit ferramentes permanents de seguiment, reducció i control del
deute comercial i de l’execució del pressupost públic. Tot això, com a noves bases que
també contribuïxen a millorar la capacitat de les administracions d’atendre els seus
compromisos de gasto presents i futurs. En definitiva, s’ha millorat la seua sostenibilitat
financera.
L’esforç per complir els objectius de consolidació fiscal i l’aplicació del conjunt de
reformes descrites junt amb altres reformes estructurals ha permés tornar a la senda de
creixement econòmic i generar confiança en l’economia espanyola, i això es traduïx
actualment en uns menors costos de finançament en els mercats. Este resultat positiu ha
de ser compartit pel conjunt de les administracions públiques que fan esforços de reducció
del dèficit públic i reformes estructurals; per això, han de traslladar-se estos estalvis
financers a continuar contribuint a la consolidació fiscal.
L’objectiu d’este reial decret llei, per tant, és doble. D’una banda, posa en marxa nous
mecanismes que permeten compartir els estalvis financers entre totes les administracions,
prioritzar l’atenció del gasto social, continuar ajudant les administracions amb més
dificultats de finançament i impulsar les que han aconseguit superar-les, i d’altra banda se
simplifica i reduïx el nombre de fons creats per a finançar mecanismes de suport a la
liquiditat, millorant l’eficiència de la seua gestió.
Entre els nous mecanismes que es creen, l’atenció al gasto social ocupa un lloc
prioritari. Comptar amb finançament suficient per al gasto social suposa una garantia
decisiva per a l’adequada prestació de servicis públics essencials, com són l’educació, la
sanitat i els servicis socials, pilars bàsics d’un estat social i democràtic de dret.
El gasto social constituïx l’instrument de gestió més important per a coadjuvar a l’èxit
de la igualtat d’oportunitats i és, per això, una prioritat en les polítiques de gasto de totes
les administracions públiques. En este 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
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principi «una administració, una competència», i va prestar especial atenció a una millor
delimitació de competències en matèria social i garantir el seu adequat finançament per
tractar-se de servicis públics essencials.
Precisament, en este marc de millora de les garanties jurídiques i de finançament
d’estos servicis, 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, establix l’obligació que els
convenis que subscriguen les comunitats autònomes amb les entitats locals, així com la
delegació de competències que realitzen, que impliquen obligacions financeres o
compromisos de pagament a càrrec de les comunitats autònomes, incloguen una clàusula
de garantia del compliment d’estos compromisos, consistent en la possible retenció de
recursos del sistema de finançament si hi ha incompliments.
Amb l’objectiu d’aprofundir en les garanties del gasto social, no sols s’adopten
mesures conjunturals que ajuden 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 gasto social i d’altres transferències en la dita matèria, com la creació d’un nou
mecanisme de suport a la liquiditat, el Fons Social, sinó que també s’establix un conjunt
de reformes estructurals que permeten en el futur que els servicis educatius, sanitaris i
relatius als servicis socials que presten les entitats locals, com a administració més
pròxima al ciutadà, compten amb l’adequat finançament.
D’altra banda, es crea un registre electrònic de convenis que permetrà fer un
seguiment sobre quins convenis tenen subscrits i en vigor les comunitats autònomes i les
entitats locals per a poder verificar el compliment de Llei 7/1985, de 2 d’abril, especialment
de l’article 57 bis. D’esta manera, si es produïx l’incompliment de les obligacions de
pagament derivades dels dits convenis, arribat el cas es podran retindre recursos del
sistema de finançament coneixent la font jurídica de què emanen les obligacions
impagades. Amb l’aplicació d’este procediment de retenció, regulat en este reial decret
llei, quedarà garantit l’adequat finançament dels servicis públics essencials, reforçant el
compromís amb la seua adequada prestació.
El present reial decret llei consta de cinquanta-sis articles, díhuit 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 que els inspiraran
per al seu funcionament correcte. Entre els principis, figura el principi de prudència
financera per a la gestió del qual la Secretaria General del Tresor i Política Financera
disposarà dels recursos necessaris. L’eficaç gestió d’estos mecanismes requerix unes
mínimes exigències de transparència en la informació i prudència financera. 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. Estos fons estan estructurats en compartiments
diferenciats per a adaptar-se a les necessitats financeres d’estes 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’establix
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 pretenguen cobrir i del grau de compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, deute públic i períodes de pagament a proveïdors. Es regula,
així mateix, la seua adscripció, la seua gestió financera a través de l’Institut de Crèdit
Oficial, la forma de concertació de les operacions de crèdit, els recursos amb què es
dotaran i la seua 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 establix les característiques i condicions dels compartiments
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Facilitat Financera, Fons de Liquiditat Autonòmic i Fons Social en què s’estructura.
Addicionalment, s’hi inclou el compartiment Fons en Liquidació per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors, al qual s’adscriuen les operacions de crèdit vigent formalitzades
amb comunitats autònomes amb càrrec a l’extint Fons per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors 2.
El capítol I establix el règim i les condicions aplicables al compartiment Facilitat
Financera, destinat a estendre els beneficis associats als mecanismes a aquelles
comunitats autònomes que complixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic, i han aconseguit controlar la demora en el pagament del deute comercial. Amb
això, com a avantatge per als qui han complit els objectius, es permet que els esforços
pressupostaris i les reformes estructurals realitzades s’acompanyen de la reducció dels
costos de finançament que els mecanismes suposen. L’adhesió a este compartiment, que
no exclou les comunitats autònomes que estiguen adherides a qualsevol altre mecanisme
de liquiditat a l’entrada en vigor d’este reial decret llei, no requerix l’aprovació d’un pla
d’ajust i comporta l’acceptació d’unes obligacions d’informació d’aplicació general.
El capítol II es referix al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic, successor directe
del fons homònim actualment existent i regulat en el Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de
juliol. Al dit compartiment s’hi adscriuran les comunitats autònomes actualment adherides
al Fons de Liquiditat Autonòmic operatiu fins ara i les comunitats autònomes que
incomplisquen 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. En la secció 1a es
regula el seu àmbit, el procediment d’adhesió i la regulació de la concertació de les
operacions de crèdit, i en 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 este 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 gasto social.
En la seua 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 finançarà a les comunitats autònomes el pagament de les
obligacions pendents amb les entitats locals que siguen vençudes, líquides i exigibles
el 31 de desembre de 2014 i que deriven de convenis subscrits en matèria de gasto social
i d’altres transferències en la dita matèria.
La secció 2a, referida a les obligacions pendents de pagament amb data 31 de
desembre de 2014 derivades dels dits convenis i transferències, regula la forma en què
es cancel·laran les dites obligacions en el cas de les comunitats autònomes que no
s’adherisquen al Fons Social. En esta secció es desplega el procediment de retenció o
deducció de recursos previst amb este fi en la disposició addicional 8a de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, per
a abonar amb càrrec als recursos retinguts les esmentades obligacions.
En la secció 3a, es 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 l’Estat, amb càrrec als recursos retinguts, en cas de produir-se l’incompliment
per part de les comunitats autònomes de les obligacions de pagament derivades de
normes autonòmiques que deleguen competències en matèria de gasto social i de
convenis subscrits en la dita matèria, de conformitat amb la clàusula de garantia prevista
en l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El que arreplega esta secció, tal com
assenyala la disposició addicional quinta d’este reial decret llei, serà aplicable als
procediments que tinguen com a objecte fer efectiva la dita clàusula de garantia en la
resta de matèries, fins que no s’aprove l’orde del ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques a què es referix 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 subdividix en tres
compartiments: Fons d’Ordenació, Fons d’Impuls Econòmic i Fons en Liquidació per al
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Finançament dels Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals. La regulació dels dos
primers es troba en els dos capítols de què consta el dit títol.
El capítol I, relatiu al Fons d’Ordenació, presenta tres seccions: la primera conté les
disposicions generals que regixen el dit compartiment, la segona regula la condicionalitat
financera i fiscal que han de complir les entitats locals que s’adherisquen a aquell i la
tercera arreplega les actuacions de seguiment i control dels compromisos que
adquirisquen les entitats locals. Integren l’àmbit subjectiu els municipis que es troben en
una situació de risc financer en els termes que es definixen en la present norma o que no
poden refinançar les operacions de crèdit en les condicions de prudència financera que
es fixen. També integren aquell àmbit les entitats locals que incomplisquen de manera
persistent el termini màxim de pagament establit en la normativa de morositat. La secció
segona regula la condicionalitat financera i fiscal; esta última és de distinta intensitat
segons els supòsits que configuren l’àmbit subjectiu del compartiment Fons d’Ordenació,
de manera que es requerix una major condicionalitat als municipis en situació de risc
financer i una menor condicionalitat als que no puguen refinançar els seus préstecs amb
criteris de prudència financera. S’establixen en la secció tercera 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
semblant a la mencionada per a l’anterior compartiment. Així, definix els àmbits subjectiu i
objectiu, i especifica que podran adherir-s’hi les entitats locals que es troben en una
posició financera sanejada, amb compliment dels objectius i límits que establix la
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera o la reguladora de les
hisendes locals.
L’adhesió es produirà amb la sol·licitud prèvia de les entitats locals, que hauran de
concretar les seues necessitats financeres per a donar cobertura als venciments del
principal dels préstecs a llarg termini que hagen formalitzat o formalitzen d’acord amb els
criteris de prudència financera que es fixen, per a finançar inversions financerament
sostenibles, o per al finançament de projectes d’inversió que es consideren rellevants
d’acord amb l’acord que, si és el cas, adopte la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics. En estos supòsits, l’entitat local adherida també subscriurà la
corresponent operació de crèdit amb l’Estat, el qual gestionarà 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 del dit registre, en què haurà d’arreplegar-se informació dels convenis subscrits entre
comunitats autònomes i entitats locals que impliquen 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. L’interventor local serà el responsable per a aportar eixa informació. A
més, s’hi preveu també el contingut mínim que haurà d’incloure’s en el dit registre.
Respecte de les raons d’extraordinària i urgent necessitat que emparen les mesures
incloses en els quatre títols del present reial decret llei, estes radiquen en la necessitat
de, davant de l’imminent inici del nou exercici pressupostari, posar en marxa de manera
urgent mecanismes que permeten alleujar les necessitats de finançament a les comunitats
autònomes i ens locals, traslladar els estalvis financers obtinguts i evitar que es pose en
risc la seua sostenibilitat financera. D’esta manera, es garantix que els nous fons puguen
estar operatius des de l’inici de l’any, dotant de seguretat les administracions destinatàries
dels recursos, que podran planificar la seua gestió amb més seguretat. Al mateix temps
s’evita la solució de continuïtat entre els mecanismes existents i els nous.
En les disposicions addicionals primera a octava s’arrepleguen distints aspectes,
entre altres, les especialitats de l’aplicació d’este 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 es troben vigents a l’entrada en vigor d’este reial decret llei,
la data de la primera aplicació del procediment de retenció regulat en la secció tercera del
capítol III del títol II, així com la seua aplicació transitòria en altres matèries distintes del
gasto social, l’aportació de recursos per a la dotació del Fons de Finançament a
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Comunitats Autònomes i del Fons de Finançament a Entitats Locals i els terminis de
sol·licitud d’accés als mecanismes per a 2015.
Per mitjà de 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 en la disposició addicional sexta 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 destinar part del superàvit a finançar inversions financerament
sostenibles, a més de destinar-lo a amortitzar deute financer.
La mesura proposada en la disposició addicional deu perseguix el diferiment de les
quantitats a tornar per les entitats locals, com a conseqüència de la liquidació definitiva de
la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013, siga quin siga 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, habilitant el mateix procediment que per a les
liquidacions negatives de 2008 i 2009 amb un termini de devolució de 120 mensualitats, a
comptar a partir de gener de 2015 i sempre que ho sol·liciten les mateixes entitats locals
afectades i complisquen requisits anàlegs als establits per al reintegrament de les
liquidacions negatives de 2008 i 2009.
En la disposició addicional onze i en la final tercera, s’establix l’assumpció per l’Estat
del cost de les devolucions de l’Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats
Hidrocarburs derivades de la sentència del TJUE de 27 de febrer de 2014.
Per mitjà de les disposicions addicionals dotze a setze 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 servicis audiovisuals televisius, es destine principalment per a la prestació de
servicis avançats de comunicacions electròniques.
A escala nacional, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, va establir en
l’article 51 que la banda de freqüències 790 MHz a 862 MHz es destinara principalment a
la prestació de servicis avançats de comunicacions electròniques, d’acord amb els usos
harmonitzats que s’acorden en la Unió Europea, i va assenyalar que la dita banda havia
de quedar lliure per a poder ser assignada 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 este últim reial decret s’inclouen, en particular, els canvis de canals radioelèctrics
necessaris per a poder abordar de manera eficient el procés d’alliberament dels canals
afectats pel dividend digital.
D’esta manera, en el mencionat reial decret s’han planificat nous canals radioelèctrics
i múltiples digitals en els quals els prestadors del servici de comunicació audiovisual
televisiva efectuaran les seues emissions, la qual cosa implica, d’una banda, que estes
prestadores hagen de realitzar el desplegament de cobertura de població necessària per
a complir els objectius i terminis de cobertura que este exigix i, d’altra banda, que els
ciutadans afectats per la substitució de canals radioelèctrics i múltiples digitals en una
determinada àrea geogràfica hagen de realitzar actuacions d’accés o adaptació en els
seus sistemes de recepció per a poder rebre els servicis de televisió digital terrestre en
eixos nous canals radioelèctrics o múltiples digitals.
D’ací a poc es complirà l’esmentada data d’1 de gener de 2015, i en virtut de les
dades disponibles, es constata que les actuacions de cobertura desplegades pels
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prestadors del servici de comunicació audiovisual televisiva permetran complir, en termes
generals, els objectius i terminis de cobertura de població exigits pel Reial Decret 805/2014,
de 19 de setembre.
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, pròxima al 50 %, no haurà completat la
dita adaptació abans de l’1 de gener de 2015. Tot això, a pesar del suport institucional i de
l’esforç econòmic i de comunicació que ha realitzat el Govern, com ho 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, amb un
criteri de neutralitat tecnològica, els costos derivats de la recepció o accés als servicis de
comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l’alliberament del
dividend digital.
D’esta manera, si el dia 1 de gener de 2015 hagueren cessat totes les emissions en
els canals radioelèctrics de la banda de freqüències 790 MHz a 862 MHz utilitzades pel
servici de comunicació audiovisual televisiva, una part significativa de la població no
estaria en condicions de continuar rebent en els seus domicilis alguns dels canals que
conformen l’oferta del servici de comunicació audiovisual televisiva, en funció de les
distintes àrees geogràfiques en què s’han planificat els múltiples digitals.
Els servicis de comunicació audiovisual televisiva constituïxen el principal instrument
o mitjà de comunicació social a través del qual els ciutadans accedixen a gran quantitat
d’informacions i continguts i es possibilita la transmissió de les opinions individuals i de
l’opinió pública, fent real i pràctica la llibertat fonamental de comunicar o rebre informació
veraç per qualsevol mitjà de difusió consagrat en l’article 20.1.d) de la Constitució, tal com
ha assenyalat abundant i reiterada jurisprudència 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, la
dita norma legal ressalta el paper del servici públic de comunicació audiovisual per a la
consecució d’estos objectius i el configura com un servici essencial d’interés econòmic
general.
Per tot això, es fa necessari adoptar amb urgència la mesura d’ampliar la data límit en
què realitzar el complet alliberament del dividend digital, amb l’objectiu que puga
produir-se un major avanç en el procés d’adaptació dels sistemes de recepció en els
edificis, i garantir que una proporció majoritària de la població puga disposar d’accés a
l’oferta completa de servicis de comunicació audiovisual televisiva.
Esta ampliació de termini màxim per a l’alliberament del dividend digital, que consistix
en el fet que els prestadors del servici de comunicació audiovisual televisiva puguen
continuar explotant els canals radioelèctrics de la banda de freqüències 790 MHz a 862
MHz, es realitza fins al dia 31 de març de 2015.
La dita 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 al dit cessament d’emissions, o el cessament parcial d’emissions en
determinades àrees geogràfiques, ja previstos en l’article 8.6 del Reial Decret 805/2014,
de 19 de setembre. En particular, podrà anticipar-se el cessament de les dites emissions
en determinades àrees frontereres amb altres països comunitaris, per motius de
coordinació internacional, de manera que es complisca el mandat comunitari en el sentit
que el procés d’alliberament del dividend digital a Espanya no impedisca la disponibilitat
de la dita banda per als servicis de comunicacions electròniques que no siguen de la
difusió en els estats membres veïns.
L’ampliació del termini màxim per al cessament de les emissions implicarà que la dita
banda de freqüències no podrà ser utilitzada transitòriament per a la prestació de servicis
de comunicacions electròniques mòbils d’última generació o 4G.
No obstant això, cal recordar que els dits servicis de comunicacions electròniques
mòbils d’última generació o 4G són prestats per distints operadors des de mitjan 2013 a
través de distintes bandes de freqüència i que així mateix es podrien utilitzar altres bandes

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dimarts 30 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 7

de freqüència addicionals per a prestar els dits servicis, sense que la demanda d’estos
servicis siga encara tan alta com perquè no puga ser absorbida per este conjunt de
bandes de freqüència diferents de la banda de 790 MHz a 862 MHz.
En tot cas, l’ampliació del termini màxim per a l’alliberament del dividend digital que
du a terme el present 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’Orde ITC/2508/2011, de 15 de setembre.
L’equilibri economicofinancer de les dites 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 pose a disposició dels operadors titulars de les concessions abans assenyalades.
La determinació de l’extensió del període de vigència de les concessions es calcula
atenent 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 van ser adjudicades
mitjançant l’Orde ITC/2508/2011, de 15 de setembre. En este càlcul es tindrà en compte
que la dita quantitat es revalora en un 2 per cent anual i s’aplicarà 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 del dit criteri, cada dia transcorregut des de
l’1 de gener de 2015 fins a la data en què la banda del dividend digital estiga a disposició
dels operadors de comunicacions electròniques es compensa per mitjà de l’extensió
d’1,27 dies del període de vigència de les concessions, ajustant el nombre total de dies
per excés per quantitats senceres.
En conclusió, en les mesures relatives a l’ampliació del termini màxim per a
l’alliberament del dividend digital que s’adopten en el present reial decret llei concorren
les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que exigix l’article 86 de la
Constitució Espanyola com a premissa per a recórrer a esta 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 servici de televisió pot veure’s privada de
continuar rebent alguns dels canals de televisió digital terrestre fins que realitze la dita
adequació, per la qual cosa és urgent i necessari habilitar un termini addicional, per mitjà
de l’ampliació del termini màxim d’alliberament del dividend digital, perquè es puguen
realitzar les dites actuacions d’antenització sense que es produïsca una pèrdua transitòria
d’alguns canals de televisió.
La disposició addicional dèsset prorroga durant tres mesos la reducció de les
cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per
contractació indefinida.
Al principi 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, pel qual
s’establix la possibilitat que les empreses que complisquen determinats requisits puguen
beneficiar-se 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 duració de la mesura estava inicialment prevista fins al 31 de desembre de 2014,
però l’evolució positiva de la contractació indefinida justifica que, per mitjà d’esta
disposició addicional, s’acorde ara la pròrroga de la tarifa plana, en els mateixos termes
que els previstos en el Reial Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, per a les empreses que
formalitzen contractes de caràcter indefinit entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de març
de 2015.
Quant a les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat exigides per l’article 86
de la Constitució Espanyola, es justifiquen per a esta disposició addicional tant en la
imminent expiració, el 31 de desembre de 2014, del termini per a beneficiar-se de les
mesures de foment de la contractació indefinida contingudes en el 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 continuen sent una prioritat.
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La disposició final primera introduïx un nou precepte en el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i en modifica un altre. Aquell introduïx per primera
vegada en la dita regulació el principi de prudència financera a què quedaran subjectes
totes les operacions financeres que, en el futur, formalitzen les entitats locals. Així mateix
es modifica el precepte que regula la documentació que ha d’acompanyar els
pressupostos de les entitats locals de manera que haurà d’incorporar informació relativa
als beneficis fiscals en tributs locals i als convenis subscrits amb les comunitats autònomes
en matèria de gasto social.
La disposició final segona es referix als treballs de col·laboració social en l’àmbit de
les administracions públiques. La Sala Social del Tribunal Suprem ha ratificat en 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 desenrotllar 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 les administracions públiques dels recursos humans necessaris per a
la realització de les tasques que actualment es desenrotllen a través d’eixes formes de
col·laboració exigix per mandat legal la prèvia dotació i provisió dels respectius llocs de
treball. A fi d’evitar que fins que es complisquen estos procediments els servicis públics
corresponents no tinguen els recursos humans corresponents, s’habilita perquè els qui ja
desenrotllaven la dita col·laboració puguen continuar fent-ho fins a la finalització de la
percepció de les seues prestacions. En esta modificació normativa hi concorre una
extraordinària i urgent necessitat pel fet d’atorgar-se una solució immediata que atorga
certesa i seguretat jurídica a l’Administració i majors garanties per als desempleats que
realitzen treballs de col·laboració social.
Per mitjà de la disposició final quarta i amb l’objectiu d’incentivar la realització i
promoció de vols turístics diürns en aquells aeroports amb horari exclusivament nocturn,
es proposa que en els dits aeroports s’apliquen a tots els vols, amb independència de
l’hora en què operen, les tarifes corresponents a l’horari operatiu, i es deixe sense
aplicació les tarifes de fora d’horari.
Esta mesura fomenta un millor aprofitament de les infraestructures aeroportuàries del
país, a través de la realització d’operacions xàrter ocasionals, vinculades a esdeveniments
i vacacionals en temporada, així com per a companyies aèries de segments com el «low
cost» amb esquemes o models d’explotació diferents. Com a conseqüència de la mesura,
s’estima que s’induirà un increment de la demanda.
És necessari anticipar l’entrada en vigor d’esta mesura perquè la planificació de les
companyies aèries es realitza amb sis mesos d’anticipació. Per tant, atés que l’objectiu de
la mesura és el foment dels vols turístics diürns en aquells aeroports amb horari
exclusivament nocturn, perquè puga entrar en vigor en la temporada d’estiu de 2015, es
requerix l’aprovació immediata de la mesura.
Atés que es requerix una norma de rang legal, l’única solució factible en estos
moments és la incorporació de la mesura per mitjà d’un reial decret llei.
Per mitjà de la disposició final quinta 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 més
claredat i precisió del que s’ha establit per mitjà de la modificació efectuada en el Reial
Decret 625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desplega la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de
Protecció per Desocupació, per 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 a fi d’atribuir de manera més precisa a la Tresoreria General de la
Seguretat Social la competència per a procedir a la recaptació en via executiva del
reintegrament de les prestacions indegudament percebudes o de responsabilitat
empresarial, de conformitat amb les normes reguladores de la gestió recaptatòria de la
Seguretat Social.
En la disposició final novena s’introduïx una excepció a la clàusula general d’entrada
en vigor del reial decret llei diferint l’entrada en vigor de la disposició addicional quinta a
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l’1 de gener de 2015. La raó d’esta excepció és compatibilitzar allò que s’ha disposat en la
dita disposició addicional amb el que establix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a 2015, que arreplega aportacions diferents que prevaldrien sobre les previstes en
este reial decret llei, si no es diferira l’entrada en vigor d’este.
En el conjunt i en cada una de les mesures que s’adopten, hi concorren, per la seua
naturalesa i finalitat, les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que exigix
l’article 86 de la Constitució Espanyola com a pressupòsits habilitadors per a l’aprovació
d’un reial decret llei.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 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 seua reunió del dia 26 de desembre de 2014, dispose:
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.

Este reial decret llei té com a objecte la posada en marxa de mesures que garantisquen
la sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals per mitjà de la
creació d’un mecanisme de suport a la liquiditat consistent en dos fons, que estaran
estructurats en compartiments, que permeten atendre les necessitats financeres previstes
en este reial decret llei.
Cada un dels compartiments d’estos fons tenen la consideració de mecanisme
addicional de finançament dels mencionats en la disposició addicional primera de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que
serà aplicable a estos.
Així mateix, este reial decret llei té com a 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 a satisfer les obligacions pendents de pagament amb les entitats locals en matèria de
gasto social.
Article 2.

Àmbit subjectiu.

Als efectes del que preveu este reial decret llei, es considera com a 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 dependents d’aquelles 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 previstos
en este reial decret llei hauran d’estar al corrent de les seues obligacions de transparència
i de subministrament d’informació establides en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i la
normativa que la desplega, així com complir les noves obligacions d’informació previstes
en este reial decret llei.
2. L’incompliment de les obligacions de transparència i subministrament d’informació
que s’inclouen en este reial decret llei tindrà les conseqüències previstes en l’article 19 de
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l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Article 4.

Principi de garantia dels recursos.

1. Els recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú, adherides o que s’adherisquen als compartiments dels fons previstos en este reial
decret llei, respondran de les obligacions contretes amb l’Estat, per mitjà de retenció, de
conformitat amb el que preveu la disposició addicional octava de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes. Tot això, sense que
puga 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’adherisquen als compartiments dels fons previstos en este reial
decret llei respondran de les obligacions contretes amb l’Estat, per mitjà de 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 és el cas, en desplegament d’aquella,
disposen les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Tot això, sense que puga quedar
afectat el compliment de les obligacions derivades de les operacions d’endeutament
arreplegades, si és el cas, 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 corresponent fons hauran de sotmetre’s a les condicions de prudència financera
fixades per resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera en els termes
que s’establisca per a cada un 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 previstos en 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 formalitzaran operacions de crèdit amb les
comunitats autònomes per a atendre les seues necessitats financeres.
2. El Fons de Finançament a Comunitats Autònomes s’estructura en quatre
compartiments amb característiques i condicions pròpies amb 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 transferix al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, a través del
compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic; el Fons el succeïx en tots els seus drets i
obligacions. Esta transmissió té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
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Transmés el patrimoni d’acord amb el que preveu este article, es considera extingit el
Fons de Liquiditat Autonòmic.
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 transferix al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes a través del
compartiment Fons en Liquidació per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors de
Comunitats Autònomes; el Fons el succeïx en tots els seus drets i obligacions. Esta
transmissió té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
Transmés el patrimoni d’acord amb el que preveu este article i el següent, es
considera extingit el Fons per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors 2.
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 en l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera dels municipis adherits, per mitjà de
l’atenció de les seues necessitats financeres.
2. El Fons de Finançament a Entitats Locals s’estructura en tres compartiments amb
característiques i condicions pròpies amb 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 transferix al Fons de Finançament a Entitats Locals,
a través del compartiment Fons en Liquidació per al Finançament dels Pagaments als
Proveïdors d’Entitats Locals; el Fons el succeïx en tots els seus drets i obligacions. Esta
transmissió té lloc en unitat d’acte l’1 de gener de 2015.
Transmés el patrimoni d’acord amb el que preveuen este article i l’anterior, es
considera extingit el Fons per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors 2.
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 serà
el previst en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per als fons mancats de personalitat
jurídica la dotació dels quals s’efectue majoritàriament amb càrrec als Pressupostos
Generals de l’Estat, mencionats en l’article 2.2 de la dita llei.
2. Per una orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques es podran
concretar les directrius comptables i pressupostàries i els requeriments necessaris que
possibiliten un seguiment diferenciat de la informació pressupostària i comptable vinculada
específicament a cada compartiment en què 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
correspon a la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
La rendició dels comptes es realitzarà al Tribunal de Comptes a través de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, d’acord amb el que preveuen els
articles 137 i 139 bis de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
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Adscripció.

El Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats
Locals estaran adscrits al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
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 formalitzarà, en nom i representació del
Govern espanyol, i per compte de l’Estat, les corresponents pòlisses de préstec a
subscriure amb les comunitats autònomes i entitats locals, en virtut de la preceptiva
instrucció de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, a proposta
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Igualment, prestarà els servicis
d’instrumentació tècnica, comptabilitat, caixa, agent pagador, seguiment i, en general, tots
aquells servicis 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 perjuí de les competències que en matèria de control s’establixen en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre i la resta de normativa vigent.
2. Per instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i en la seua
qualitat d’agent financer dels fons, l’Institut de Crèdit Oficial podrà contractar amb càrrec
als dits fons les assistències tècniques vinculades a les operacions objecte d’este mandat
que siguen necessàries. El procediment de contractació s’ajustarà 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 Assumptes Econòmics, es compensarà anualment l’Institut de
Crèdit Oficial pels costos en què incórrega en el desplegament i l’execució de la funció
que se li encomana, per mitjà del pagament de la corresponent compensació econòmica.
Article 11.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics acordarà 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 a percebre
per comunitats autònomes i per entitats locals beneficiàries per a subscriure les
corresponents operacions de crèdit.
La dita distribució especificarà l’import màxim disponible per a atendre les necessitats
previstes en l’àmbit objectiu de cada compartiment.
2. L’Estat concertarà operacions de crèdit, amb càrrec al Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes i al Fons de Finançament a Entitats Locals, amb cada una de les
comunitats autònomes i entitats locals que s’hi adherisquen, per un import que no podrà
superar els recursos necessaris per a atendre les seues necessitats financeres amb els
límits que s’establisquen en este reial decret llei i per acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics.
3. Les condicions financeres aplicables a estes operacions de crèdit s’establiran per
acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 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 incorporarà els imports derivats de les
operacions d’endeutament necessàries per a finançar les operacions de crèdit del Fons
de Finançament a Comunitats Autònomes i del Fons de Finançament a Entitats Locals
previstes en este 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 perjuí del patrimoni rebut de conformitat amb el que disposa este reial
decret llei, es consignaran en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any les
dotacions necessàries per al compliment de l’objecte i fins del Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes i del Fons de Finançament a Entitats Locals.
2. Els rendiments de qualsevol naturalesa que generen el Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats Locals, una vegada deduïts
els gastos de gestió dels fons, així com els recursos procedents de les amortitzacions de
les operacions de crèdit concertades, s’ingressaran anualment en el Tresor Públic d’acord
amb allò que s’ha establit a este efecte per acord de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics.
3. No obstant això, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics
podrà acordar que els recursos procedents de les amortitzacions es destinen a finançar
noves operacions de crèdit a subscriure amb les comunitats autònomes i entitats locals
sense que siga preceptiu el seu ingrés en el Tresor Públic, de manera que es reduiran, en
conseqüència, les aportacions necessàries dels pressupostos generals de l’Estat per a la
subscripció d’estes 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 un informe previ de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics, podrà acordar per 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. Podran adherir-se al compartiment Facilitat Financera del Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes aquelles comunitats autònomes que complisquen 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 en la central d’informació economicofinancera de les
administracions públiques, no supere en més de trenta dies el termini màxim previst en la
normativa sobre morositat durant dos mesos consecutius a comptar 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 complisquen els requisits previstos en l’apartat
anterior però que es troben adherides després de l’entrada en vigor d’este reial decret llei
al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic, podran sol·licitar la seua adhesió al
compartiment Facilitat Financera, i se’ls aplicarà el que preveu este 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’este reial decret llei, la
comunitat autònoma haurà de complir el seu pla d’ajust i la resta de les condicions fiscals
previstes en l’article 25, encara que quedarà sotmesa a les condicions de prudència
financera fixades per resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera en
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els termes que s’establisquen per al compartiment Facilitat Financera del Fons de
Finançament a Comunitats Autònomes.
3. Les comunitats autònomes que incomplisquen els requisits previstos en l’apartat 1
anterior al llarg de l’exercici podran ser instades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques a adherir-se al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic. Si no s’hi adherixen
en el termini arreplegat en l’esmentat requeriment, quedaran automàticament adherides
al dit compartiment.
Article 16.

Àmbit objectiu.

A través del compartiment de Facilitat Financera, les comunitats autònomes
sol·licitaran finançament per a:
a) Els venciments corresponents als valors emesos.
b) Els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals
Espanya siga 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, incloent-hi les corresponents a
desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar.
f) L’endeutament previst en els acords del Consell de Política Fiscal i Financera per
a finançar l’anualitat que haja de satisfer-se en l’exercici corrent per a 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) Aquelles operacions financeres que acorde la Comissió Delegada del Govern per
a Assumptes Econòmics.
Article 17.

Adhesió al compartiment Facilitat Financera.

1. L’adhesió a este compartiment del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes
exigirà la prèvia acceptació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la
sol·licitud formulada per la comunitat autònoma. Caldrà adjuntar a esta l’estimació de les
necessitats de liquiditat de la comunitat autònoma per a atendre en l’exercici següent,
detallant la relació d’obligacions pendents de pagament associades a venciments de
deute públic i el volum del finançament destinat a cobrir dèficit públic.
2. En el mes de juliol de cada any, les comunitats autònomes que vullguen cobrir les
seues necessitats de finançament previstes en este capítol per a l’any següent, hauran de
presentar la seua sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que serà
acceptada si la comunitat autònoma reunix els requisits previstos en l’article 15. A este
efecte, es tindrà en compte per a valorar el compliment d’objectius l’informe previst en
l’article 17.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. L’acceptació, en les seues quanties,
quedarà subjecta al repartiment aprovat per la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf anterior només
seran acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i la situació financera de
la comunitat autònoma. A este efecte, es tindrà en compte per a valorar el compliment
d’objectius l’informe previst en 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
Assumptes Econòmics aprovarà la distribució de recursos entre les comunitats autònomes
adherides destinades a cobrir les necessitats de finançament per a l’any següent incloses
en la sol·licitud d’adhesió.
4. Acceptada la sol·licitud, la comunitat autònoma adoptarà un acord del seu consell
de govern o òrgan competent en què conste:
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a) La seua voluntat d’adhesió a este compartiment.
b) El compromís de destinar els fons rebuts a través d’este compartiment a les
necessitats de finançament aprovades per la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics.
c) Complir el que preveu este reial decret llei i les disposicions i acords del Consell
de Política Fiscal i Financera i de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes
Econòmics que despleguen este mecanisme de finançament, i, en particular, el principi de
prudència financera que li corresponga i les obligacions previstes en l’article 19.
5. La comunitat autònoma haurà de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprén 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 este compartiment subscriurà la corresponent
operació de crèdit amb l’Estat.
2. L’Estat, en nom i per compte de la comunitat autònoma, gestionarà, amb càrrec al
crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat autònoma i,
si és el cas, 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 a atendre les seues necessitats de finançament del dèficit
públic, així com les previstes en la lletra f) de l’article 16, s’ajustaran a un calendari per
trams i es desembossaran a favor de les comunitats autònomes adherides, excepte les
que financen desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar, que es
desembossaran directament a favor dels corresponents proveïdors de la comunitat
autònoma, en els termes previstos pel 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 podran realitzar operacions instrumentades en valors ni operacions de crèdit a
llarg termini, excepte amb l’autorització prèvia expressa de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, sense perjuí 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 seues operacions de crèdit a curt termini,
que no estiguen subjectes a autorització d’acord amb la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, hauran de ser comunicades a la
Secretaria General del Tresor i Política Financera. La dita comunicació s’acompanyarà
del certificat de la intervenció general de la comunitat autònoma o de la unitat equivalent
sobre el compliment de les condicions financeres.
2. En cas de no tindre acordat amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
un pla d’ajust, a través de la seua intervenció general o de la unitat equivalent, la comunitat
autònoma haurà de remetre 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 gastos 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’este reial decret llei quedaran immediatament adscrites al compartiment Fons
de Liquiditat Autonòmic del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes amb la
condicionalitat prevista en 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
propose a una comunitat autònoma l’entrada a un mecanisme extraordinari de
finançament davant de l’incompliment del seu període mitjà de pagament, esta es durà a
terme en el compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic del Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes.
En cas que la comunitat autònoma no presente la sol·licitud d’adhesió, quedarà
automàticament adherida al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic i aportarà
l’estimació de les necessitats de liquiditat de la comunitat autònoma per a atendre en
l’exercici d’acord amb el que preveu l’article 22. Així mateix, se li aplicarà el que disposen
este reial decret llei, els acords del Consell de Política Fiscal i Financera, els acords de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, el programa que siga
aplicable, així com el que preveu qualsevol disposició que desplegue este mecanisme de
finançament.
Article 21.

Àmbit objectiu.

A través del compartiment de Fons de Liquiditat Autonòmic, les comunitats autònomes
sol·licitaran finançament per a:
a) Els venciments corresponents als valors emesos.
b) Els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals
Espanya siga 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, incloent-hi les corresponents a
desviacions de dèficit d’anys anteriors pendents de finançar.
f) L’endeutament previst en els acords del Consell de Política Fiscal i Financera per
a finançar l’anualitat que haja de satisfer-se en l’exercici corrent per a 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) Aquelles operacions financeres que acorde la Comissió Delegada del Govern per
a Assumptes Econòmics.
Article 22.

Adhesió al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic.

1. L’adhesió al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic exigirà la prèvia
acceptació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada
per la comunitat autònoma, la qual s’atorgarà atenent la seua situació financera.
2. En el mes de juliol de cada any, les comunitats autònomes podran sol·licitar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adhesió al compartiment Fons de
Liquiditat Autonòmic.
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Junt amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una estimació de les necessitats de liquiditat
de la comunitat autònoma per a atendre en l’exercici següent, d’acord amb el que preveu
l’article 21, detallant la relació de les obligacions pendents de pagament associades a
venciments de deute públic que hagen de ser objecte del finançament i volum del
finançament destinat a cobrir dèficit públic.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf primer d’este apartat
només seran acceptades en funció de les disponibilitats pressupostàries i de la situació
financera de la comunitat autònoma.
3. Acceptada la sol·licitud, la comunitat autònoma adoptarà un acord del seu consell
de govern o òrgan competent en què conste la seua voluntat d’adhesió a este
compartiment i el compromís de complir el que disposa este reial decret llei, els acords
del Consell de Política Fiscal i Financera, els acords de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics, el programa que siga aplicable, així com el que preveu
qualsevol disposició que desplegue este mecanisme de finançament.
4. La comunitat autònoma haurà de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques una còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprén 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 concerte l’Estat amb càrrec al compartiment de
Fons de Liquiditat Autonòmic amb cada una de les comunitats autònomes que s’hi
adherisquen, no podrà superar els recursos necessaris per a atendre els venciments del
deute financer per la comunitat autònoma i les seues entitats dependents que es
classifiquen dins del sector administracions públiques, d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes, així com les quantitats necessàries per a
finançar l’endeutament permés per la normativa d’estabilitat pressupostària, amb els límits
que s’establisquen per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes
Econòmics.
2. L’Estat, en nom i per compte de la comunitat autònoma, gestionarà, 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 este efecte.
3. Les disposicions del compartiment del Fons de Liquiditat Autonòmic del Fons de
Finançament a Comunitats Autònomes en favor de les comunitats autònomes adherides,
per a atendre les seues necessitats de finançament del dèficit públic, així com les
previstes en la lletra f) de l’article 21, s’ajustaran a un calendari per trams. El
desembossament de cada tram estarà condicionat al compliment de les condicions fiscals
i financeres, amb un 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 comportarà l’acceptació per
la comunitat autònoma, així com pels seus organismes o ens públics que es classifiquen
dins del sector administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació del Sistema
Europeu de Comptes, de les següents condicions financeres:
a) La liquiditat atorgada amb este compartiment haurà de ser utilitzada per a atendre
el que preveu l’article 21.
b) No podran realitzar operacions instrumentades en valors ni operacions de crèdit a
llarg termini, excepte amb l’autorització prèvia expressa de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, sense perjuí 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
estiguen subjectes a autorització d’acord amb la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, hauran de ser comunicades a la Secretaria General
del Tresor i Política Financera. La dita comunicació s’acompanyarà del certificat de la
intervenció general de la comunitat autònoma o de la unitat equivalent sobre el compliment
de les condicions financeres.
d) L’Estat, en nom i per compte de la comunitat autònoma, gestionarà, amb càrrec al
crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat autònoma
així com els pagaments corresponents a les restants necessitats de finançament del
dèficit públic, així com les previstes en la lletra f) de l’article 21, en els termes que preveu
el programa que siga aplicable, a través de l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent de
pagaments designat a este efecte.
e) La comunitat autònoma subscriurà la corresponent operació de crèdit 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 comportarà 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 òrgan equivalent, previst en l’article 22, la comunitat autònoma haurà 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 és el cas, haja presentat, i que assegure el reembossament 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 establits per l’Estat d’acord amb el que preveu la
disposició addicional primera de la Llei Orgànica, 2/2012, de 27 d’abril, hauran
d’acordar-se amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques les modificacions que
siguen necessàries per al compliment dels nous compromisos adquirits.
b) Subjectar-se a la supervisió per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de l’adopció i execució de les mesures previstes en el pla d’ajust.
c) El pla d’ajust serà únic amb independència del compartiment de què s’origine.
d) La falta de remissió, o la valoració desfavorable del pla d’ajust donaran lloc a la
inadmissió de l’adhesió al compartiment. Així mateix, els supòsits anteriors o
l’incompliment del dit pla suposarà 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 enviarà mensualment, a través de la seua intervenció
general o unitat equivalent, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació
actualitzada sobre l’execució del pla d’ajust, i haurà d’atendre qualsevol requeriment
d’informació que, a este efecte, formule l’esmentat ministeri.
Article 26.

Seguiment dels plans d’ajust.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques realitzarà el seguiment dels
plans d’ajust.
2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma vetlarà per l’adequada
aplicació del pla d’ajust, i a este efecte realitzarà totes les actuacions que siguen
necessàries i, si és el cas, deixarà constància de la seua no-adopció o incompliment en
els corresponents informes de seguiment que enviarà al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Estos informes seran tinguts en compte pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per al seguiment dels plans d’ajust.
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3. En cas que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques detecte riscos
d’incompliment o incompliment de les mesures del pla d’ajust, proposarà la seua
modificació amb l’adopció de noves mesures o l’alteració del calendari de la seua
execució, i podrà sol·licitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat que
acorde les actuacions necessàries per a dur a terme una missió de control.
En tot cas, el compliment de les mesures proposades condicionarà la concessió dels
successius trams de préstec.
Si el risc detectat és de possible incompliment del pagament dels venciments de
deute públic, es procedirà tal com 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 envie una missió de
control, esta tindrà 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 aplicar les
tècniques i metodologies de control que s’estimen oportunes.
2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma prestarà tota l’ajuda i
col·laboració que siga necessària a la missió de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, que tindrà accés a la totalitat de la documentació de la comunitat autònoma,
per al bon exercici de les seues funcions.
3. En el termini màxim d’un mes des que s’inicie la missió de control, la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat emetrà un informe sobre l’adequació financera de les
previsions arreplegades en el pla d’ajust en vigor i els incompliments o riscos
d’incompliment d’este.
4. El dit informe serà remés al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a
l’efecte 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 gasto social
Secció 1a.
Article 28.

Fons Social

Àmbit subjectiu.

Podran sol·licitar la seua adhesió a este compartiment les comunitats autònomes que,
a l’entrada en vigor d’este reial decret llei, tinguen obligacions pendents de pagament
amb les entitats locals que siguen vençudes, líquides i exigibles en data 31 de desembre
de 2014 derivades de convenis subscrits en matèria de gasto social i altres transferències
en matèria de gasto social.
Article 29.

Àmbit objectiu.

1. Es podran 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 d’altres transferències en matèria de gasto social de
la comunitat autònoma a l’entitat local.
2. Les obligacions de pagament anteriors a l’exercici 2014 hauran d’estar incloses
en el compte general de la comunitat autònoma de l’exercici 2013 i anteriors, o en els
comptes anuals aprovats corresponents a estos exercicis en cas que es tracte d’una
entitat que no forme part d’esta.
Les obligacions pendents de pagament corresponents a l’exercici 2014 hauran d’estar
comptabilitzades en les dades de tancament del dit exercici 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 previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, i en l’article 14 de l’Orde HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.
3. En tot cas, les operacions hauran 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 gasto social.

Als efectes del que preveu este reial decret llei:
a) Es considerarà com a conveni en matèria de gasto social aquell que preveja
obligacions de pagament de la comunitat autònoma a l’entitat local i que tinga com a
objecte la prestació de servicis educatius, sanitaris i de servicis socials previstos en la
disposició addicional quinze, la disposició transitòria primera i la disposició transitòria
segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i que estiguen arreplegats en les polítiques
de gasto 23, 24, 31 i 32, de la classificació per programes de l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals, aprovada per l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
b) Es considerarà com a transferència en matèria de gasto social aquella
transferència pressupostària de la comunitat autònoma a l’entitat local que tinga com a
objecte finançar les polítiques de gasto enumerades en la lletra anterior.
Article 31.

Adhesió al compartiment Fons Social.

1. L’adhesió a este compartiment exigirà la prèvia acceptació pel Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per la comunitat autònoma, la qual
s’atorgarà atenent la situació financera d’esta.
2. A través de la seua intervenció general o unitat equivalent, la comunitat autònoma
remetrà per via telemàtica el corresponent acord del seu consell de govern o òrgan
competent, en el qual conste la seua sol·licitud d’adhesió i el compromís de complir el que
disposa este reial decret llei i les seues disposicions i acords de desenrotllament.
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 remetran
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà de la plataforma telemàtica
habilitada a este efecte, la relació d’obligacions pendents de pagament susceptibles
d’abonar-se a través d’este compartiment amb el contingut mínim que comunique el
Ministeri.
2. La dita remissió s’acompanyarà d’un certificat de l’interventor general de la
comunitat autònoma acreditatiu que les obligacions remeses s’ajusten a les condicions
definides en este reial decret llei i les seues disposicions de desplegament.
3. Fins al 19 de febrer de 2015, inclusivament, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques realitzarà comprovacions sobre la relació remesa per les comunitats autònomes
i s’esmenaran els errors detectats podent-se efectuar la retirada de determinats
pagaments proposats.
4. Des del 20 al 27 de febrer de 2015, inclusivament, les entitats locals podran
accedir a la relació subministrada per la comunitat autònoma i sol·licitar a la comunitat
autònoma la inclusió d’aquelles altres obligacions que consideren que es troben pendents
de pagament o la modificació de les incloses.
5. Fins al 15 de març de 2015, inclusivament, les comunitats autònomes remetran si
és procedent al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà de la plataforma
telemàtica habilitada a este efecte, l’actualització de la relació d’obligacions pendents de
pagament susceptibles d’abonar-se a través d’este compartiment. De la mateixa manera
s’actualitzarà, si és el cas, l’esmentat certificat de l’interventor general de la comunitat
autònoma, i s’indicarà expressament que la relació remesa comprén la totalitat
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d’obligacions pendents de pagament susceptibles de ser abonades en l’àmbit d’este
compartiment.
6. Serà responsabilitat de la comunitat autònoma el compliment de les normes
aplicables als pagaments proposats, així com vetlar per la inexistència de pagaments
duplicats amb la seua tresoreria ordinària o mecanismes de finançament habilitats.
7. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques realitzarà comprovacions sobre
la relació remesa per les comunitats autònomes, s’esmenaran els errors detectats i es
podran retirar determinats pagaments proposats.
Article 33.

Concertació d’operacions de crèdit.

1. L’Estat concertarà operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons Social
del Fons de Finançament a les comunitats autònomes, amb cada una de les comunitats
autònomes que s’adherisquen al mecanisme per un import que no podrà superar els
recursos necessaris per a atendre les obligacions pendents de pagament per part de les
comunitats autònomes amb les entitats locals derivades dels convenis i transferències en
matèria de gasto social per la comunitat autònoma.
2. Correspondrà 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
facen amb càrrec a este compartiment segons la relació remesa pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i d’acord amb les condicions establides per les normes i
disposicions reguladores d’este compartiment.
Article 34.

Cancel·lació d’obligacions pendents de pagament.

1. Els recursos obtinguts per l’entitat local a través d’este compartiment es
consideraran automàticament afectats als fins que constituïxen l’objecte del conveni o a
les polítiques de gasto a què estiga associada la transferència, segons corresponga, i en
ambdós casos, amb la següent prelació, hauran de destinar-se a:
a) Pagar els destinataris finals del servici relatiu a gasto social per al quals 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 estos servicis amb
els seus propis recursos o amb endeutament financer, haurà de dedicar els recursos
rebuts a:
1r. Amortitzar l’endeutament financer que ha concertat per a finançar els esmentats
servicis.
2n. Al pagament a proveïdors per a reduir el seu període mitjà de pagament.
3r. Amortitzar part del préstec que, si és el cas, ha 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 apartat.
5t. 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 al dit abonament en els termes que preveu
l’article 38.
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Secció 2a. Obligacions pendents de pagament amb data 31 de desembre de 2014
derivades de convenis subscrits i d’altres transferències en matèria de gasto social
Article 35.
2014.

Certificat d’obligacions pendents de pagament amb data 31 de desembre de

1. Les comunitats autònomes no adherides al compartiment Fons Social del Fons
de Finançament a les Comunitats Autònomes remetran, del 2 al 16 de febrer de 2015,
inclusivament, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma
telemàtica que s’habilite a este efecte, una relació de les obligacions pendents de
pagament que complisquen els requisits previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 29.
La dita remissió s’acompanyarà d’un certificat de l’interventor general de la comunitat
autònoma que acredite que les obligacions remeses s’ajusten a les condicions definides
en esta secció.
2. Fins al 19 de febrer de 2015, inclusivament, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques podrà realitzar comprovacions sobre la relació remesa per les comunitats
autònomes i s’esmenaran els errors detectats, de manera que es podran excloure certs
deutes.
3. Des del 20 al 27 de febrer de 2015, inclusivament, les entitats locals podran
accedir a la relació subministrada per la comunitat autònoma i sol·licitar a la comunitat
autònoma la inclusió d’aquelles altres obligacions que consideren que es troben pendents
de pagament o la modificació de les incloses.
4. Fins al 30 d’abril de 2015, inclusivament, les comunitats autònomes remetran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjà de la plataforma telemàtica
habilitada a este efecte, la relació actualitzada d’obligacions pendents de pagament a la
dita data que no hagen sigut objecte de cancel·lació amb l’entitat local i es troben
aplicades a pressupost. De la mateixa manera s’actualitzarà, si és el cas, el certificat de
l’interventor general de la comunitat autònoma a què s’al·ludix en el punt primer d’este
article, indicant-se expressament que la relació remesa comprén la totalitat d’obligacions
pendents de pagament susceptibles de ser objecte de retenció. Si no hi ha obligacions
pendents de pagament, el certificat acreditarà expressament esta 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 és el cas, de conformitat amb
allò que disposa l’article 38.2, s’iniciarà el procediment de retenció o deducció dels seus
recursos del Sistema de Finançament per a pagar els dits deutes previst en la disposició
addicional octava de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, en els termes en què
establisca esta secció.
2. L’import que haurà de ser objecte de deducció o retenció serà el que s’haja
arreplegat en l’última relació certificada actualitzada, a la qual es referix l’apartat quart
de l’article anterior, modificada, si és el cas, de conformitat amb allò que disposa
l’article 38.2.
3. El titular de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local notificarà a
la comunitat autònoma l’import que serà objecte de retenció o deducció. Esta resolució
notificada tindrà la consideració d’acord de retenció.
4. Són aplicables a este procediment les previsions establides en l’article 38.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dimarts 30 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 23

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 determine el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i en tot cas entre l’1 i el 16 de febrer, ambdós inclosos, de cada any, la comunitat
autònoma haurà de remetre 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 deleguen competències en matèria de gasto
social, i de convenis subscrits en matèria de gasto social que, incloent-hi la clàusula
prevista en l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el seu compliment haja sigut
reclamat per les entitats locals, per l’import que la comunitat autònoma considere
conforme. Així mateix, podran incloure en eixa relació aquelles altres obligacions pendents
de pagament derivades d’estes normes o convenis que no hagen sigut reclamades.
Només podran incloure’s en esta relació les obligacions vençudes, líquides i exigibles
que es troben aplicades en els pressupostos o estats comptables de l’entitat, d’acord amb
la normativa pressupostària i comptable que hi siga aplicable.
2. La posada en marxa del procediment de retenció previst en esta secció en altres
moments de l’exercici s’establirà mitjançant una orde ministerial, en la qual es determinarà
la data límit per a la remissió de les obligacions pendents de pagament per les comunitats
autònomes, la qual resulta determinant de l’inici del còmput dels següents terminis
aplicables al procediment de retenció, sense perjuí de la seua possible modificació en
l’esmentada orde.
3. Esta relació inclourà, 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 què s’ha de realitzar el pagament, el
tipus de deute, la norma o el conveni de què 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 anirà acompanyada d’un certificat de l’interventor general de
la comunitat en què s’acredite que les obligacions pendents de pagament remeses
s’ajusten a les condicions definides en esta secció.
4. Una vegada efectuada la remissió d’obligacions pendents de pagament a què es
referix l’apartat anterior, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà efectuar
les actuacions de comprovació sobre la relació remesa en el termini de 5 dies naturals,
després dels quals les entitats locals podran accedir a la plataforma durant els quinze
dies naturals següents per a verificar la relació subministrada per la comunitat autònoma,
i podran sol·licitar, en l’esmentat termini, a la comunitat autònoma la inclusió en la relació
d’aquelles altres obligacions que consideren que es troben pendents de pagament o la
modificació de les incloses.
Esta sol·licitud per part de l’entitat local tindrà la consideració de reclamació a què es
referix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 abril.
5. En els quinze dies naturals següents al termini assenyalat en l’apartat anterior, les
comunitats autònomes remetran, si és procedent, per mitjà de la plataforma telemàtica,
l’actualització de la relació d’obligacions pendents de pagament i s’actualitzarà, si és el
cas, l’esmentat certificat de l’interventor general de la comunitat autònoma.
La falta d’actualització per part de la comunitat autònoma tindrà la consideració de
desestimació de la reclamació a què es referix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 abril.
6. L’import que haurà de ser objecte de deducció o retenció serà el que s’ha
arreplegat en l’última relació certificada a què es referix l’apartat anterior, modificada, si és
el cas, de conformitat amb allò que disposa l’article 38.2.
7. El titular de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local notificarà a
la comunitat autònoma l’import que serà objecte de retenció o deducció. Esta resolució
notificada tindrà la consideració d’acord de retenció.
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Procediment per al pagament.

1. Serà responsabilitat de la comunitat autònoma el compliment de les normes
aplicables als pagaments proposats, així com vetlar per la inexistència de pagaments
duplicats amb la seua tresoreria ordinària o mecanismes de finançament habilitats.
2. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà realitzar comprovacions
sobre les relacions remeses i contrastar la informació subministrada per les comunitats
autònomes amb aquella informació que tinga disponible o puga demanar de les entitats
locals, i podrà efectuar la retirada o la sol·licitud de substitució d’obligacions pendents de
pagament remeses per les comunitats autònomes, així com requerir a estes l’acreditació
de les causes, amb el detall corresponent, de les divergències existents. Si de les
comprovacions realitzades resulten canvis en la relació d’obligacions remesa anteriorment,
l’interventor general de la comunitat autònoma actualitzarà el certificat enviat amb
l’anterior relació d’obligacions.
3. L’abonament a favor de l’entitat local o el cessionari del crèdit comportarà l’extinció
del deute contret per la comunitat autònoma per l’import satisfet. L’Administració General
de l’Estat, que intervé en nom i per compte de la comunitat autònoma, segons
corresponga, només efectuarà la gestió del pagament de les obligacions, i quedarà
exempta de qualsevol responsabilitat respecte d’això.
Tots els interessos de demora i gastos que es meriten d’acord amb la normativa vigent
seran assumits i abonats per la comunitat autònoma.
4. L’import objecte de deducció o retenció a què es referixen els articles 36.2 i 37.6
s’aplicarà a un únic concepte no pressupostari que es crearà a este efecte. El pagament
als tercers de la comunitat autònoma es realitzarà amb càrrec al dit concepte no
pressupostari per mitjà del procediment de pagaments massius amb les adaptacions que,
si és el cas, es determinen reglamentàriament.
5. En els supòsits de retenció o deducció dels recursos de les comunitats autònomes,
abans de la finalització del mes en què hagen de satisfer-se els recursos dels règims de
finançament de les comunitats autònomes que hagen sigut objecte de la deducció o
retenció corresponent, es remetran 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 haja d’efectuar-se amb càrrec a estos imports perquè ordene el
seu pagament.
6. S’informarà la comunitat autònoma dels pagaments efectuats i les incidències
que, si és el cas, impedisquen 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. Podran sol·licitar l’adhesió al compartiment: els municipis que hagen complit amb
les seues 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 es troben en situació de risc financer. Es definix el risc financer per la
concurrència d’alguna de les situacions següents:
a) Que el seu deute viu en data 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior
excedisca el 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats en aquella data, i a més: es
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trobe en les situacions descrites en 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 hagen sigut concedides les mesures extraordinàries
d’aquella norma.
Els límits relatius al nivell de deute es consideraran aplicables encara que els
municipis estiguen subjectes a un pla de reducció de deute i l’estiguen complint.
b) Els municipis que no puguen refinançar o fer una novació de les seues operacions
de crèdit en les condicions de prudència financera perquè la Secretaria General del Tresor
i Política Financera les haja fixades per resolució.
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
propose a una entitat local inclosa en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 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 supere en més de 30 dies el termini
màxim de pagament establit en la normativa de morositat, esta es durà 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 en l’article 39.1, la liquiditat atorgada amb este
mecanisme haurà de ser utilitzada per a:
a) Atendre els venciments del principal, i els seus interessos associats,
corresponents a les operacions de préstec a llarg termini que complisquen amb 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 este mateix marc s’estiguen compensant per
mitjà de retencions en la participació en tributs de l’Estat.
c) Finançar l’anualitat que haja de satisfer-se en l’exercici corrent per a abonar les
liquidacions negatives que resulten 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 pel 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 en l’article 39.2, amb la liquiditat atorgada
amb este mecanisme s’atendran els deutes amb proveïdors que siguen vençuts, líquids i
exigibles fins que el seu període mitjà de pagament a proveïdors s’ajuste als límits
establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. A este efecte, s’aplicarà el programa
que determine el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb la condicionalitat
específica que, si és el cas, siga procedent, a més de l’establida en l’article 47.
3. L’Estat, en nom i per compte de les entitats locals mencionades en els apartats
anteriors, gestionarà 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 este efecte.
Article 41. Adhesió al compartiment Fons d’Ordenació de les Entitats Locals previstes
en l’article 39.1.
1. L’adhesió de les entitats locals previstes en l’article 39.1.a) s’ajustarà al
procediment següent:
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a) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant una resolució de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, determinarà els municipis que
podran sol·licitar l’adhesió al compartiment Fons d’Ordenació.
b) En el mes següent a comptar de la publicació de la resolució mencionada en
l’apartat anterior, el municipi, a través de l’interventor, per mitjans telemàtics i amb firma
electrònica, presentarà la sol·licitud d’adhesió al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, en la qual especificarà l’import dels venciments que s’hauran d’atendre en
l’exercici i la identificació de les operacions financeres a què corresponen.
La sol·licitud remesa ha d’haver sigut aprovada pel ple de la corporació local, i anar
acompanyada d’un pla d’ajust, o modificació del que tinguen, i dels acords plenaris
d’acceptació de la supervisió i control per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i d’aplicació de les mesures que, si és el cas, puga indicar este per a
l’actualització del pla d’ajust i per a la seua inclusió en els pressupostos generals de les
entitats locals.
c) En el termini de dos mesos a comptar de la finalització del termini de la presentació
de la sol·licitud d’adhesió i de la documentació que ha d’acompanyar-la, la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local valorarà el pla d’ajust presentat, de manera
que s’assegure el compliment dels objectius d’estabilitat i de deute públic, així com el
reembossament de les quantitats que es presten amb càrrec al compartiment del Fons
d’Ordenació. En eixe període, l’esmentada secretaria general podrà requerir al municipi la
inclusió de mesures que considere necessàries per a considerar favorable el pla d’ajust,
perquè en deu dies naturals procedisca a les modificacions.
d) L’entitat local haurà de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprén 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 reunisquen els requisits previstos en l’article 39.1.b), en el
mes de juliol de cada any, podran presentar la seua sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, que serà acceptada totalment o parcialment.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf anterior només
seran 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 definit en l’article 39.2
s’ajustarà al procediment següent:
a) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques remetrà a l’entitat local
afectada, en el mes natural següent a què s’haja practicat la segona retenció, una
proposta perquè sol·licite la seua adhesió al compartiment Fons d’Ordenació.
b) En els 15 dies naturals següents a la notificació de la proposta, l’entitat local
haurà de presentar la sol·licitud corresponent amb les condicions i els continguts recollits
en l’article 41.1.b).
c) En el termini d’un mes a comptar de la finalització del termini de presentació de la
sol·licitud d’adhesió i de la documentació que ha d’acompanyar-la, la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local valorarà el pla d’ajust presentat, de manera que es
permeta el compliment dels objectius d’estabilitat i de deute públic, així com el
reembossament de les quantitats que es preveja que haja d’aportar el compartiment del
Fons d’Ordenació. En eixe període, l’esmentada secretaria general podrà requerir a
l’ajuntament la inclusió de mesures que considere necessàries per a considerar favorable
el pla d’ajust.
d) L’entitat local haurà de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprén en tres i de l’acte d’adhesió
al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat.
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2. Si l’entitat local no presenta la sol·licitud d’adhesió en el termini establit en l’apartat
anterior, quedarà automàticament adherida al compartiment Fons d’Ordenació i aportarà
l’estimació de les necessitats de liquiditat per al pagament a proveïdors de l’entitat local.
Així mateix, li resultarà aplicable el que disposa este reial decret llei, els acords de la
Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, en el programa que es
determine, així com allò que s’haja previst en qualsevol disposició que desplegue este
mecanisme de finançament.
3. Es mantindrà l’aplicació de retencions de la participació en tributs de l’Estat a què
es referix l’article 18.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, fins que complisca amb el
termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat durant tres mesos
consecutius.
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
concertarà operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons d’Ordenació, amb
cada un dels municipis que s’hi adherisquen per un import que no podrà superar els
recursos necessaris per a atendre els venciments del deute financer pel municipi i les
seues entitats dependents que es classifiquen 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
concertarà operacions de crèdit, amb càrrec al compartiment Fons d’Ordenació, amb
cada una de les entitats locals que s’hi adherisquen per un import que no podrà superar
els recursos necessaris per a atendre els pagaments a proveïdors en la quantia que siga
necessària per a reduir el període mitjà de pagament, de manera que no excedisquen
els 30 dies com a termini màxim establit en la normativa de morositat.
En este cas les disposicions de l’operació de crèdit podran ajustar-se a un calendari
per trams. El desembossament de cada tram podrà estar condicionat a la prèvia
acreditació del compliment de les condicions fiscals i financeres.
3. Les operacions de crèdit que siguen formalitzades per l’Estat amb càrrec a este
mecanisme amb les entitats locals no estaran subjectes al règim d’autorització establit en
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, si és el cas, en les lleis de
pressupostos generals de l’Estat.
Secció 2a.
Article 44.

Condicions financeres i fiscals

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

L’adhesió al compartiment Fons d’Ordenació comportarà l’acceptació per part del
municipi, així com pels seus organismes o ens públics que es classifiquen dins del sector
administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals, de les següents condicions financeres:
a) La liquiditat obtinguda a través d’aquell compartiment haurà de ser utilitzada per a
atendre els venciments de les operacions a què es referix este capítol. L’Estat, en nom i
per compte del municipi, gestionarà, 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 este efecte.
b) Únicament podran formalitzar operacions financeres a llarg termini per a
refinançar o fer una novació operacions de crèdit en condicions de prudència financera.
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Condicions fiscals aplicables als municipis inclosos en l’article 39.1.a).

Els municipis que s’adherisquen al compartiment del Fons d’Ordenació hauran de
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust, o una revisió del
que ja tinguen, a fi d’incorporar, almenys, les condicions següents:
1. En relació amb els gastos: reducció almenys d’un 5 per 100 dels gastos de
funcionament corresponents als capítols 1 i 2 de l’estat de gastos 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, podran incrementarlos en una taxa de variació interanual que no supere la que s’identifique a efectes de
l’aplicació de la regla de gasto definida en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril. En cas de municipis als quals s’haja concedit les mesures extraordinàries que
conté el títol II del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, aquella reducció serà addicional
a aquella a què este es referix.
2. En relació amb la prestació de servicis hauran d’adoptar-se les mesures següents:
a) Finançar íntegrament el cost dels servicis públics per mitjà de l’aplicació de taxes
i preus públics, d’acord amb els següents límits mínims:
1r. En el primer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures, les taxes i els
preus públics hauran de finançar, com a mínim, el 50 per cent del cost del servici públic
corresponent.
2n. En el segon exercici pressupostari d’aplicació de les mesures hauran de finançar,
com a mínim, el 75 per 100 del cost del servici públic corresponent.
3r. En el tercer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures hauran de finançar
la totalitat del cost del servici públic corresponent.
b) Si els municipis tenen una població inferior a 20.000 habitants, s’hauran de
comprometre a donar l’aprovació a què es referix l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, perquè la diputació provincial o el consell o cabildo insular preste els servicis
previstos en el dit article, si esta els pot prestar a un cost efectiu inferior.
3.

En relació amb els tributs locals:

a) Les ordenances fiscals que hi siguen aplicables hauran de complir els requisits
següents:
1r. No podran suprimir cap dels tributs que van ser exigits per l’entitat local durant
l’exercici immediatament anterior.
2n. Només podran aprovar mesures que determinen un increment de l’import global
de les quotes de cada tribut local, sense perjuí del que establix el número 5 d’esta lletra.
3r. Només podran reconéixer els beneficis fiscals establits amb caràcter obligatori
per les lleis estatals, i els que estiguen vigents en 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 podran aplicar els tipus de gravamen reduïts a què es referix l’apartat 5 de
l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
5t. Hauran d’aprovar-se, per a cada any en què siguen aplicables estes mesures,
tipus de gravamen en l’Impost sobre Béns Immobles que garantisquen, almenys, el
manteniment de l’import global de la quota íntegra de l’exercici anterior.
6t. Hauran d’establir i exigir els impostos a què es referix l’article 59.2 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
7m. Hauran d’aprovar en les corresponents ordenances fiscals un tipus de gravamen
de l’Impost sobre Béns Immobles, per als béns immobles urbans, que siga superior, com
a mínim, en un 25 per 100, al determinat de conformitat amb l’article 72 del text refós de la
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Llei reguladora de les hisendes locals. No obstant això, el tipus aplicable no podrà ser
superior en cap cas al màxim previst en el dit article ni inferior al 0,6 per 100.
8u. Hauran d’establir per a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el coeficient
màxim permés per l’article 95.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) En l’exercici pressupostari en què sol·liciten l’adhesió al mecanisme hauran de
sol·licitar a la Direcció General del Cadastre la seua inclusió amb caràcter prioritari en la
regularització cadastral prevista en la disposició addicional tercera del text refós de la Llei
del Cadastre Immobiliari. A este efecte, hauran d’acompanyar la sol·licitud de tota la
informació de què disposen sobre els béns immobles o les alteracions de les seues
característiques no incorporades al Cadastre Immobiliari.
c) Se’ls aplicaran d’ofici els coeficients previstos en l’apartat 2 de l’article 32 del text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari quan es tracte de municipis que hagen sigut
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.
4. En cas que no s’aproven els pressupostos, es consideraran 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’inclouran els efectes de les mesures previstes en este article.
Així mateix, hauran d’incloure en la memòria que acompanye 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 estiguen suficientment
fundades, sense que es puga fer valdre a este efecte la mera expectativa d’obtenció de
recursos.
Els municipis que s’adherisquen al compartiment Fons d’Ordenació hauran de
sotmetre a 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
siga procedent.
5. Excepcionalment, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà valorar
i ponderar les mesures que hagen pogut adoptar les corporacions locals en relació amb
els gastos de funcionament i amb el finançament dels servicis públics, sempre que es
compense amb altres mesures.
Article 46.

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

1. Les entitats locals que es troben en l’àmbit subjectiu definit en l’article 39.1.b)
hauran de presentar un pla d’ajust que incloga les mesures a adoptar per a garantir el
compliment futur dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic, període mitjà de
pagament a proveïdors, així com un pla de tresoreria i detall de les operacions de deute
viu, d’acord amb el que preveu l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
El mencionat pla d’ajust, degudament aprovat pel ple i sobre el qual haja informat
l’interventor local, serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que
podrà requerir les modificacions del pla d’ajust que considere necessàries.
2. La formalització de totes les operacions de crèdit a llarg termini requeriran
autorització de l’òrgan competent de l’Administració Pública que tinga atribuïda la tutela
financera de l’entitat local que, si és el cas, s’atorgarà tenint en compte els criteris
previstos en la normativa reguladora de les hisendes locals i en les lleis de pressupostos
generals de l’Estat.
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Condicions fiscals de les entitats locals incloses en l’article 39.2.

1. A les entitats locals incloses en l’article 39.2 els resultaran aplicables les
condicions fiscals que conté l’article 45, excepte les recollides en l’article 45.3 en els
numerals 7m i 8u de la lletra a) i en les lletres b) i c), fins que l’entitat local complisca amb
el termini màxim de pagament a proveïdors previst en la normativa de morositat durant
tres mesos consecutius.
2. A les entitats locals incloses en l’article 39.2 els resultarà aplicable la totalitat de
les condicions fiscals que conté l’article 45 quan concórreguen tots els requisits següents:
a) Que, havent estat adherides al Fons d’Ordenació, hagen deixat d’estar-ho.
b) Que torne a estar adherida per presentar de manera persistent, durant dos mesos
consecutius, un període mitjà de pagament a proveïdors que supere en més de 30 dies el
termini màxim de pagament establit en la normativa de morositat.
Secció 3a. Actuacions de seguiment i control
Article 48.

Seguiment dels plans d’ajust.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques realitzarà el seguiment dels
plans d’ajust.
2. L’òrgan de control intern de l’entitat local vetlarà per l’adequada aplicació del pla
d’ajust, als efectes del qual realitzarà totes les actuacions que siguen necessàries i, si és
el cas, deixarà constància de la seua no-adopció o incompliment en els corresponents
informes de seguiment que enviarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Estos informes seran tinguts en compte pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per al seguiment dels plans d’ajust.
3. En cas que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques detecte riscos
d’incompliment o incompliment de les mesures del pla d’ajust, proposarà la seua
modificació amb l’adopció de noves mesures o l’alteració del calendari de la seua
execució, a fi de poder sol·licitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat que
acorde les actuacions necessàries per a dur a terme una missió de control.
En tot cas, el compliment de les mesures proposades condicionarà la concessió dels
successius trams de préstec.
Si el risc detectat és de possible incompliment del pagament dels venciments
d’operacions de préstec a llarg termini, es procedirà 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 envie una missió de
control, esta tindrà 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, a fi d’aplicar les
tècniques i metodologies de control que es consideren oportunes.
2. L’òrgan interventor de l’entitat local prestarà tota l’ajuda i col·laboració que siga
necessària a la missió de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que tindrà
accés a la totalitat de la documentació de l’entitat local per al bon exercici de les seues
funcions.
3. En el termini màxim d’un mes des que s’inicie la missió de control, la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat emetrà 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’este.
4. El dit informe serà remés 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.
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CAPÍTOL II
Compartiment Fons d’Impuls Econòmic
Article 50.

Àmbit subjectiu.

Podran adherir-se al compartiment de Fons d’Impuls Econòmic aquelles entitats locals
que en el moment de presentar la corresponent sol·licitud d’adhesió complisquen tots els
requisits següents:
a) Que hagen complit els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
b) Que el seu període mitjà de pagament a proveïdors no supere 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 estiguen al corrent de les seues obligacions de subministrament d’informació
economicofinancera.
A este efecte, es tindrà en compte l’última informació publicada en 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 exigirà la prèvia acceptació
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per l’entitat
local, en la qual s’haurà d’indicar la necessitat o necessitats financeres que sol·liciten
cobrir i l’import total sol·licitat.
2. La sol·licitud anirà acompanyada de:
a) La relació dels projectes d’inversions finançades amb préstecs a llarg termini a
què es referix este capítol, a fi d’incorporar la projecció dels efectes pressupostaris i
econòmics que podrien derivar-se de la inversió en l’horitzó de la seua vida útil.
b) L’informe de l’interventor que s’haja elevat al ple de la corporació local sobre la
consistència i suport de les projeccions pressupostàries.
c) La còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma Emprén en tres i de
l’acte d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
General de l’Estat.
3. En el mes de juliol de cada any, les entitats locals que vullguen cobrir totes o part
de les necessitats de finançament previstes en este capítol per a l’any següent hauran de
presentar la seua sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que serà
acceptada si l’entitat local reunix els requisits previstos en l’article 50. L’acceptació, en les
seues quanties, quedarà subjecta al repartiment aprovat per la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics.
Les sol·licituds presentades fora del termini indicat en el paràgraf anterior només
seran 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
Assumptes Econòmics aprovarà 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 en
l’article 50 podran sol·licitar, per a l’exercici pressupostari en què realitzen la sol·licitud:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 315

Dimarts 30 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 32

a) La cobertura dels venciments del principal, i els seus interessos associats, dels
préstecs a llarg termini que hagen formalitzat o formalitzen, d’acord amb criteris de
prudència financera determinats per Resolució de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per a finançar inversions financerament sostenibles, d’acord amb la
definició prevista en la disposició addicional setze del text refós de la Llei d’hisendes
locals. El gasto d’inversió que es realitze haurà de ser imputable al capítol 6 de l’estat de
gastos del pressupost general de la corporació local.
b) El finançament de projectes d’inversió que es consideren rellevants o
financerament sostenibles en els termes que acorde la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics.
Article 53.

Gestió del crèdit concedit.

1. L’entitat local adherida a este compartiment subscriurà la corresponent operació
de crèdit amb l’Estat.
2. L’Estat, en nom i per compte de l’entitat local, gestionarà, 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 previstos en la lletra b) de l’article
anterior s’aportarà en els termes que acorde la Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics.
Article 54.

Obligacions de subministrament d’informació.

Les entitats locals adherides a este compartiment, a través del seu òrgan interventor,
enviaran 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 seua vida útil que
es preveien en la sol·licitud d’adhesió.
b) La informació relativa als projectes d’inversió previstos en la lletra b) de l’article 52
en els termes que acorde la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 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 impliquen 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’organitzarà, almenys, en dos seccions: la secció convenis en matèria
de gasto social i la secció d’altres convenis.
3. L’interventor local aportarà el text del conveni i sol·licitarà la inscripció en el
registre electrònic de la subscripció, pròrroga i extinció dels convenis en el termini de
quinze dies des que ocórrega el fet inscriptible.
La falta d’inscripció del conveni en el dit registre serà causa de resolució del conveni i
les obligacions pendents de pagament derivades de l’esmentat conveni no podran
satisfer-se d’acord amb el procediment de retenció de recursos previst en la secció 3a del
capítol III del títol II.
4. Esta remissió d’informació s’efectuarà per mitjans electrònics a través del sistema
i el model que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habilite a este efecte, i
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per mitjà de firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d’acord amb la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma 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
contindrà 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 gasto social, i la referència a la política de gasto 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 de duració indefinida, si està prevista la seua pròrroga tàcita o
es realitza una pròrroga expressa.
d) Import total dels pagaments estimats i periodicitat d’eixos pagaments.
e) Especificació de la inclusió de la clàusula de garantia de retenció de recursos del
sistema de finançament previst en 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. Este reial decret llei s’aplicarà 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 requerirà 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 afecte recursos en garantia de l’operació de crèdit que es formalitze.
3. Les referències que conté este reial decret llei a la retenció o deducció dels
recursos del sistema de finançament, dins de la regulació dels procediments de retenció
previstos en el capítol III del títol II, han de considerar-se 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 de l’entrada en
vigor d’este reial decret llei, sol·licitarà la inscripció dels convenis en matèria de gasto
social, en el registre electrònic de convenis entre comunitats autònomes i entitats locals,
que es troben vigents en el moment de l’entrada en vigor d’este reial decret llei. La seua
falta d’inscripció tindrà les conseqüències previstes en l’article 55.3.
La inscripció de la resta dels convenis se sol·licitarà en el termini de nou mesos a
comptar de l’entrada en vigor d’este reial decret llei.
Disposició addicional tercera. Primera aplicació del procediment de retenció regulat en
la secció 3a del capítol III del títol II d’este reial decret llei.
El procediment de retenció dels imports a satisfer pels recursos dels règims de
finançament de les comunitats autònomes com a conseqüència de la clàusula de garantia
prevista en els convenis en matèria de gasto social i en les normes autonòmiques de
delegació de competències en la dita matèria, regulat en este reial decret llei, s’aplicarà
per primera vegada al febrer de 2016, d’acord amb el procediment previst en l’article 37,
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llevat que en l’orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
que s’ha regulat en el dit article, s’establisca un altre moment distint.
Disposició addicional quarta. Procediment de retenció dels recursos del sistema de
finançament per a fer efectiva la clàusula de garantia prevista en els convenis i normes
autonòmiques en matèria diferent de gasto social.
Fins que no s’aprove l’orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a què
es referix l’apartat 3 de l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la regulació recollida
en la secció 3a del capítol III del títol II d’este reial decret llei serà aplicable a tots els
procediments de retenció que tinguen com a objecte fer efectiva la clàusula de garantia
que contenen els convenis i les normes autonòmiques de delegació de competències,
prevista en l’esmentat article 57 bis.
Disposició addicional quinta. 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 fins 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 fins 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 referixen els apartats anteriors
es finançaran, fins a un import de 21.000 milions d’euros, amb càrrec a l’aportació
patrimonial que amb destinació al Fons de Liquiditat Autonòmic figure dotada en el
Pressupost de l’Estat per a 2015, als efectes de la qual cosa es realitzaran les
transferències de crèdit que corresponguen de conformitat amb el que establix 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 es recullen en l’annex que s’adjunta; 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 sexta.
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, haurà de ser presentada abans
del 20 de gener de 2015.
2. Únicament per a l’any 2015, les comunitats autònomes que no estiguen ja
adherides al Fons de Liquiditat Autonòmic en data 31 de desembre de 2014, podran
sol·licitar la seua 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 previstos en l’article 15.
Durant 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques podrà requerir la seua
adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic en cas d’incompliment dels objectius d’estabilitat
pressupostari 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 en la central d’informació
economicofinancera de les administracions públiques supere en més de trenta dies el
termini màxim previst en la normativa sobre morositat durant dos mesos consecutius a
comptar 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 en el termini recollit en l’esmentat requeriment no s’hi adherix, quedarà
automàticament adherida al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic.
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Disposició addicional sèptima. 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, en data
31 de desembre de 2014, hagen formalitzat amb càrrec al Fons de Finançament per al
Pagament a Proveïdors 2 i amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic s’ajustaran a les
següents condicions financeres a partir de l’1 de gener de 2015:
a) El tipus d’interés queda fixat per a 2015 en el 0% anual fins al venciment del
primer període d’interés de 2016. La base de càlcul dels interessos serà actual/actual.
b) Durant 2015, les comunitats autònomes i les entitats locals no abonaran
venciments del 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’ampliarà un any.
Disposició addicional octava. 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 formalitzen en 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’ajustaran a les següents condicions
financeres:
a) El tipus d’interés queda fixat en el 0% anual fins al venciment del primer període
d’interés de 2016. La base de càlcul dels interessos serà actual/actual.
b) Les dates de pagament del principal coincidiran amb les dates de pagament
d’interessos.
2. Les operacions de crèdit que formalitzen en 2015 les comunitats autònomes, amb
càrrec al compartiment Facilitat Financera del Fons de Finançament a Comunitats
Autònomes s’ajustaran a les següents condicions financeres:
a) El tipus d’interés queda fixat en el 0% anual fins al venciment del primer període
d’interés de 2018. La base de càlcul dels interessos serà actual/actual.
b) Les dates de pagament del principal coincidiran amb les dates de pagament
d’interessos.
3. El Govern promourà, dins de les disponibilitats pressupostàries, la concessió
d’incentius a les comunitats autònomes que no hagen estat adherides al Fons de Liquiditat
Autonòmic i que s’adherisquen al compartiment Facilitat Financera, i que complisquen
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute, a fi que els menors recursos,
conseqüència de la devolució en 2015 de les quantitats ajornades per les liquidacions
negatives del sistema de finançament de les comunitats autònomes règim comú de 2008
i 2009, no suposen una menor capacitat d’inversió d’estes 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 sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per a la qual cosa s’haurà de tindre en compte
la disposició addicional setze del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Disposició addicional deu. 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 resulten a càrrec de les entitats locals en la
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013 podrà
fraccionar-se en un període de 10 anys, excepte el règim de reintegraments aplicable
amb caràcter general i contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015.
2. L’aplicació de l’excepció recollida en l’apartat 1 anterior requerirà la presentació
de la sol·licitud per part de les entitats locals, que haurà de ser aprovada pel ple de la
corporació local i serà remesa per l’interventor o el secretari-interventor al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb firma electrònica amb
anterioritat a l’1 de novembre de 2015.
En cas que les entitats locals no presenten la sol·licitud en el termini abans esmentat,
se’ls aplicaran els reintegraments d’acord amb el règim general establit en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015; d’esta manera, es regularitzen amb
càrrec a l’entrega a compte del mes de novembre els reintegraments que s’haurien hagut
d’aplicar en l’entrega corresponent al mes d’octubre.
3. La dita excepció s’aplicarà 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 calcule aquella,
prevegen complir en data 31 de desembre de 2015 l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
el límit de deute públic establit en 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 dels quals no supere en més de 30 dies el termini màxim establit en la
normativa de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, d’acord
amb el període mitjà de pagament a proveïdors que publiquen en el mes d’octubre
de 2015, conformement amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenrotlla 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 previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Als efectes anteriors, es consideraran entitats integrants de la corporació local
aquelles a què es referix 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 abans esmentat, es tindrà 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 en l’apartat 1 anterior s’iniciarà en
l’entrega a compte de la participació en tributs de l’Estat del mes de gener de l’any 2016;
a partir de llavors són els reintegraments mensuals aplicables els que resulten de dividir
l’import pendent de reintegrar el dia primer d’aquell mes entre 120 mensualitats.
5. L’excepció establida en l’apartat 1 anterior es mantindrà sempre que les entitats
locals afectades aporten la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants
de la corporació local i es complisquen els objectius i límits esmentats en l’apartat 3 i
referits en tots els casos al 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior. En cas
que l’incompliment es produïsca en dos exercicis consecutius, s’aplicarà a partir de
l’entrega a compte del mes de gener de l’exercici següent el fraccionament d’acord amb
el règim general que establisquen les lleis de pressupostos generals de l’Estat de cada
any.
En cas que es produïsquen els incompliments abans esmentats i hagen transcorregut
més de tres anys complets des del càlcul de la liquidació definitiva corresponent, s’haurà
de reintegrar l’import pendent per dotzenes parts en les entregues mensuals a compte del
següent any natural.
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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, resulten saldos a
ingressar a les entitats locals a què s’aplique el règim especial definit en esta norma,
aquells saldos compensaran l’import que quede pendent de reintegrar per les entitats
locals esmentades en el moment de calcular les dites liquidacions definitives.
Si, com a resultat d’eixa compensació, el saldo pendent de reintegrar corresponent a
la liquidació de l’any 2013 és inferior a la desena part del saldo que s’haja fraccionat
d’acord amb l’apartat 1 anterior, aquell es cancel·larà per mitjà de reintegraments aplicats
a les entregues a compte dels dotze mesos següents.
7. Si l’import pendent de reintegrament en data 31 de desembre de cada any és
igual o inferior a 500 euros, es reintegrarà per la seua totalitat en l’entrega a compte del
mes de gener.
8. No podran acollir-se al règim especial regulat en esta norma els municipis inclosos
en l’article 39.1 d’este reial decret llei.
Disposició addicional onze.
Hidrocarburs.

Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats

L’Administració General de l’Estat es farà càrrec del cost de les devolucions
d’ingressos de l’Impost sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs
corresponents al territori comú, que hagen sigut abonades o siguen abonades en execució
de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, assumpte C/82-12, de 27 de
febrer de 2014.
Disposició addicional dotze.
862 MHz.

Alliberament de la banda de freqüències de 790 MHz a

El procés d’alliberament de la banda de freqüències de 790 MHz a 862 MHz (banda
de freqüències del dividend digital), es desenrotllarà d’acord amb el que establixen el
present 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 tretze. Compensació als titulars de concessions d’ús privatiu del
domini públic radioelèctric en la banda de 790 MHz a 862 Mhz.
L’equilibri economicofinancer de les concessions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric en la banda de 790 MHz a 862 MHz que van ser adjudicades mitjançant una
Orde 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 el present reial decret llei, es
manté a través de l’extensió del període de vigència de les dites concessions.
A este efecte, cada dia transcorregut des de l’1 de gener de 2015 fins a la data
assenyalada en l’apartat segon de la disposició addicional catorze, en la qual la banda del
dividend digital estiga a disposició dels operadors titulars de les concessions a què es
referix el paràgraf anterior, es compensarà per mitjà de l’extensió d’1,27 dies del període
de vigència de les concessions, a fi d’ajustar el nombre total de dies per excés per
quantitats senceres.
Mitjançant una orde del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, es modificarà la data
de finalització del període de vigència de les concessions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric en la banda de 790 MHz a 862 Mhz que van ser adjudicades mitjançant una
Orde ITC/2508/2011, de 15 de setembre, una vegada determinat el nombre total de dies a
què ha d’estendre’s el dit període, d’acord amb el que s’ha assenyalat en el paràgraf
anterior.
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Disposició addicional catorze. Cessament d’emissions del servici de comunicació
audiovisual televisiva en 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 servici de comunicació audiovisual
televisiva al qual es referix l’apartat 7 de l’article 8 del Reial Decret 805/2014, de 19 de
setembre, no podrà produir-se en cap cas després del 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 perjuí que es puga anticipar la data de cessament d’utilització de
determinats canals radioelèctrics en els termes indicats en l’apartat 6 de l’article 8 del
mencionat Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre.
2. Mitjançant una resolució del secretari d’estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació s’establirà la data en què la banda de 790 MHz a 862 MHz
estarà a disposició dels titulars de les concessions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric que van ser adjudicades mitjançant una Orde ITC/2508/2011, de 15 de
setembre, una vegada que es produïsca el cessament d’emissions previst en el paràgraf
anterior. La dita banda de freqüències estarà en tot cas a disposició dels esmentats
operadors 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 podrà autoritzar l’inici d’emissions en la banda de 790 MHz a 862 MHz per part
dels titulars de les esmentades concessions en aquelles zones en què s’haja anticipat la
data de cessament d’utilització de canals radioelèctrics pel servici de comunicació
audiovisual televisiva.
Disposició addicional quinze.

Objectius i terminis de cobertura.

Es mantenen els objectius i terminis de cobertura de població que per als distints
canals radioelèctrics i múltiples digitals es troben establits 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.
Disposició addicional setze.

Simplificació dels processos de resintonització.

Amb l’objecte 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 servici
de comunicació audiovisual televisiva de cobertura estatal o autonòmica no podran
realitzar modificacions en la composició dels múltiples digitals en els termes assenyalats
en la disposició transitòria quarta de Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre.
Disposició addicional dèsset. 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 díhuit.
comunitats autònomes.

Liquidacions dels recursos del sistema de finançament de

L’import de les liquidacions positives dels recursos del sistema de finançament que
s’efectuen l’any 2016 o següents estaran destinades en cada exercici per les comunitats
autònomes, si és el cas, 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’haja destinat a
satisfer les liquidacions negatives de l’any 2013 o següents de la dita comunitat autònoma.
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Disposició derogatòria.

A l’entrada en vigor d’este reial decret llei queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que s’ha disposat en este, 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.
Amb efectes d’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-huit 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 com seguix:
U.

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

Principi de prudència financera.

1. Totes les operacions financeres que subscriguen les corporacions locals
estan subjectes al principi de prudència financera.
Es considera com a prudència financera el conjunt de condicions que han de
complir les operacions financeres per a minimitzar el seu risc i cost.
2. Es consideren financeres totes aquelles operacions que tinguen com a
objecte els instruments següents:
a) Actius financers. Estan inclosos en este 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 este concepte deutes representats en
valors, operacions de crèdit, operacions de derivats i qualsevol altra obligació
exigible i incondicional d’entregar 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 previstes en
la lletra b) de l’apartat anterior s’establiran per resolució de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera, i les de les lletres a) i c) anteriors per resolució de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local.
4. Les corporacions locals vetlaran per l’aplicació del principi de prudència
financera en el conjunt del seu sector públic.
5. Necessitarà autorització de l’òrgan competent de l’Administració pública
que tinga atribuïda la tutela financera de les entitats locals la formalització de les
operacions a què es referix la lletra c) de l’apartat 2 d’este article quan no s’ajusten
a les condicions del principi de prudència financera.»
Dos.

Es modifica l’article 168 que queda redactat com seguix:
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Procediment d’elaboració i aprovació inicial.

1. El pressupost de l’entitat local serà realitzat pel seu president i junt amb
este haurà d’unir-s’hi la documentació següent:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presente en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç 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 a realitzar en l’exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals que continga informació
detallada dels beneficis fiscals i la seua incidència en els ingressos de cada entitat
local.
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de gasto social, amb especificació de la quantia de les
obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconéixer en
l’exercici a què es referix 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 partida pressupostària en què s’arrepleguen, i la
referència al fet que els dits convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos
del sistema de finançament a què es referix 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 el qual s’exposen les bases utilitzades
per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles, i els gastos de
funcionament dels servicis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.
2. El pressupost de cada un dels organismes autònoms integrants del general,
proposat inicialment per l’òrgan competent d’aquells, serà remés a l’entitat local de
la qual depenguen abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la
documentació detallada en l’apartat anterior.
3. Les societats mercantils, inclús aquelles en el capital de les quals siga
majoritària la participació de l’entitat local, remetran a esta, abans del dia 15 de
setembre de cada any, les seues previsions de gastos 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 referixen els
apartats anteriors, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el
remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i la documentació
complementària detallats en l’apartat 1 de l’article 166 i en el present article, al ple
de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seua aprovació, esmena o
devolució.
5. L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que
integren el pressupost general; cap d’estos no es podran aprovar separadament.»
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 hagen 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 continuen desenrotllant la dita activitat a l’entrada en vigor del present reial
decret llei, podran continuar desenrotllant la dita col·laboració fins a la finalització de la
percepció de les seues prestacions, amb subjecció al dit règim legal, siguen quines siguen
les activitats que exercisquen 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 sèptima 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
al Detall de Determinats Hidrocarburs i les devolucions d’ingressos realitzades del
dit impost després de la seua derogació correspondran a les comunitats autònomes
en els termes previstos amb anterioritat a la dita derogació. Per a fer efectiu
l’anterior, l’Estat podrà realitzar els descomptes necessaris en qualsevol dels
pagaments derivats de l’aplicació del sistema de finançament.
No obstant això, correspondran a l’Estat les devolucions d’ingressos de l’Impost
sobre les Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs corresponents al territori
comú, que es deriven de l’execució de la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, assumpte C-82/12, de 27 de febrer de 2014, amb independència del
moment en què haja tingut lloc la devolució.»
Disposició final quarta.

Modificació de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria.

S’afig 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 establix l’apartat 6 del present article, en aquells
aeroports l’horari operatiu dels quals incloga l’obertura en la totalitat del període
comprés entre les zero i les sis hora local, als vols que operen fora de l’horari
operatiu se’ls aplicaran les quanties arreplegades en els apartats 3 i 4 del present
article.»
Disposició final quinta. 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 indegudament percebudes pels treballadors i el reintegrament de les
prestacions del pagament del qual siga directament responsable l’empresari.
Transcorregut el respectiu termini fixat per al reintegrament de les prestacions
indegudament percebudes o de responsabilitat empresarial, sense haver-se
efectuat este, correspondrà a la Tresoreria General de la Seguretat Social procedir
a la seua recaptació en via executiva de conformitat amb les normes reguladores
de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social; el recàrrec i l’interés de demora es
meritarà en els termes i les condicions establits en esta llei.
2. A este efecte, l’entitat gestora podrà concertar els servicis que considere
convenients amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o amb qualsevol de
les administracions públiques.»
Disposició final sexta.

Títols competencials.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.11a, 149.1.14a,
149.1.17a, 149.1.18a i 149.1.21a, de la Constitució Espanyola, que atribuïxen a l’Estat la
competència exclusiva sobre bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurança,
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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.
Disposició final sèptima.

Habilitació normativa.

1. S’autoritza el Govern i els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i
d’Indústria, Energia i Turisme perquè, en l’àmbit de les seues competències respectives,
dicten les disposicions i adopten les mesures necessàries per a l’aplicació i desplegament
del que preveu este reial decret llei.
2. Mitjançant una orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques podran
crear-se o suprimir-se compartiments en l’actiu del Fons de Finançament a Comunitats
Autònomes i en l’actiu Fons de Finançament a Entitats Locals.
3. Mitjançant una orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques podrà
modificar-se 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 octava.

Modificació per mitjà de disposicions reglamentàries.

Les determinacions incloses en les disposicions addicionals catorze a setze del
present reial decret llei podran ser modificades mitjançant un reial decret acordat en el
Consell de Ministres.
Disposició final novena.

Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el «Boletín Oficial del
Estado», excepte el que disposa la disposició addicional quinta, que entrarà 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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FONS DE FINANÇAMENT A COMUNITATS AUTÒNOMES
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL
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 gastos de gestió ordinària

- 14

a)

Subministraments i servicis exteriors

- 14

b)

Altres

B)

TOTAL DE GASTOS 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

Gastos financers
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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(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 gastos 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
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BALANÇ

Secc. I. Pàg. 45

ppst 2015
(milions
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
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

145
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

A)

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

4.

Transferències i subvencions concedides

5.

Altres gastos de gestió ordinària
a)

Subministres i servicis exteriors

b)

Altres

(milions
d'euros)

-5
-5

B)

TOTAL DE GASTOS 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)

Gastos

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

Gastos 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 alienació 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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Secc. I. Pàg. 47

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 gastos 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.

1.000

F)

G)

H)

Aportacions de l'entitat en què s'integra el Fons

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

-1.697

2.

-1.697

Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat en què 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
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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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