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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9365 Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les 

administracions públiques i en l’àmbit financer.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, preveu, a la disposició addicional primera, que les comunitats autònomes i 
corporacions locals puguin sol·licitar a l’Estat l’accés a mesures extraordinàries de suport 
a la liquiditat.

En el marc d’aquesta disposició, el present Reial decret llei crea un mecanisme de 
suport a la liquiditat a les comunitats autònomes, de caràcter temporal i voluntari, que 
permeti atendre els venciments del deute de les comunitats autònomes, així com obtenir 
els recursos necessaris per finançar l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat 
pressupostària.

Aquest mecanisme addicional de finançament per a les comunitats autònomes es 
dissenya sobre la base dels principis de competència, eficàcia, operativitat i cooperació 
entre les administracions públiques implicades.

A aquests efectes, es pot assenyalar la rellevància del pla d’ajust com a instrument en 
el qual es concreta l’acord entre les administracions central i autonòmica per garantir el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i per a la sostenibilitat financera de 
les comunitats autònomes.

El pla d’ajust és únic i dinàmic en el temps, ja que s’ha d’anar adaptant als diferents 
compromisos adquirits per la comunitat autònoma i a l’evolució dels seus ingressos i 
despeses. Algunes comunitats autònomes ja disposen d’un pla d’ajust en vigor, com a 
conseqüència d’haver-se adherit a altres mecanismes de suport a la liquiditat implementats 
per l’Estat. Per tant, si ara també decideixen accedir a aquest nou mecanisme, hauran de 
fer les modificacions necessàries en el seu pla d’ajust per garantir el compliment dels 
nous compromisos que adquireixen.

En tot cas, el pla d’ajust i la resta de plans dels quals pugui disposar la comunitat 
autònoma com el pla economicofinancer, el pla de reequilibri o els plans 
economicofinancers de reequilibri vigents de conformitat amb l’anterior legislació en 
matèria d’estabilitat, han d’estar coordinats i ser consistents de manera que permetin la 
compatibilitat i l’assoliment simultani dels diferents objectius.

Per a un seguiment adequat dels plans, s’estableixen obligacions periòdiques de 
tramesa d’informació econòmica, financera, pressupostària i de tresoreria amb l’objectiu 
d’evitar desviacions en el compliment del contingut del pla d’ajust. Si s’escau, el 
mecanisme que es regula pretén incentivar la presa de decisions conformes amb el 
compliment dels objectius de consolidació fiscal i la implantació de mesures correctores 
en el menor termini possible.

L’eficàcia requereix la disponibilitat d’informació veraç sobre els paràmetres que 
condicionen el compliment del pla d’ajust. En aquest sentit, l’òrgan de control intern de la 
comunitat autònoma assumeix, entre altres funcions, la valoració de la vigència i 
adequació del pla d’ajust, l’aportació d’informació per al seguiment i l’anàlisi dels riscos 
per a la consecució dels objectius.

Addicionalment, l’efectivitat del model es reforça amb la possibilitat que el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques proposi la modificació del pla o que s’encomani a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat l’exercici de missions de control en el 
supòsit que es detectin riscos d’incompliment o incompliment de les mesures del pla 
d’ajust. Aquestes actuacions es configuren sobre la base de la col·laboració entre els 
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òrgans de control de les administracions central i autonòmica i estan orientades a garantir 
l’assoliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Igualment, es preveu que, en vista de l’informe en què es recull el resultat de la missió 
de control, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques pugui adoptar les mesures 
que corresponguin de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

El present Reial decret llei consta de setze articles, cinc disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria, quatre disposicions finals i un annex, i 
s’estructura en quatre capítols. El capítol I (disposicions generals) determina l’objecte, el 
mètode d’adhesió al mecanisme i el principi de temporalitat que el regeix.

El capítol II (condicions financeres i fiscals) estableix els requisits d’accés al 
mecanisme de liquiditat així com les condicions fiscals i financeres que les comunitats 
autònomes han de complir una vegada s’hi hagin adherit. Entre altres, es limiten els 
instruments financers que poden emprar per al seu finançament al marge del mecanisme 
desenvolupat en aquest Reial decret llei, i s’exigeix la remissió d’un pla d’ajust el grau 
d’execució del qual s’ha de reportar de manera periòdica. Aquest pla d’ajust ha d’incloure 
un pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viu, que ha de facilitar el seguiment 
de la situació de liquiditat de les comunitats autònomes en cada moment. Així mateix, es 
determinen en aquest capítol les obligacions de tramesa d’informació de les comunitats 
autònomes, així com el seu seguiment i control per part dels diferents òrgans 
responsables.

El capítol III (Fons de liquiditat autonòmic) estableix que la liquiditat ha de ser 
gestionada per un fons sense personalitat jurídica, de la gestió del qual és responsable 
l’Institut de Crèdit Oficial. Els recursos que ha de gestionar aquest Fons provenen del 
programa de finançament de l’Estat. El Fons es dota amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat mitjançant un crèdit extraordinari per un import de 18.000 milions 
d’euros.

El capítol IV (operacions de crèdit) defineix les operacions en què s’instrumenta la 
provisió de liquiditat a les comunitats autònomes, sota la forma de crèdits amb càrrec al 
Fons de liquiditat autonòmic. Les condicions financeres d’aquests crèdits es determinaran 
posteriorment per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. Les 
disposicions dels crèdits esmentats estan subjectes al compliment de les condicions 
financeres i fiscals que estableix el capítol II. D’altra banda, la devolució dels crèdits 
queda garantida per la retenció dels recursos del sistema de finançament de cada 
comunitat autònoma. L’Institut de Crèdit Oficial actua com a agent de pagaments de les 
operacions del Fons.

En les disposicions addicionals es recull l’extensió del mecanisme de finançament per 
al pagament als proveïdors d’entitats locals a les entitats locals del País Basc i Navarra i 
s’aproven els pressupostos del Fons de liquiditat autonòmic. Així mateix, la disposició 
addicional cinquena introdueix diverses mesures que són imprescindibles per permetre la 
posada en marxa del procés d’assistència financera europea per a la recapitalització de 
les entitats de crèdit espanyoles que ho requereixin, sol·licitada el dia 25 de juny passat.

Entre les disposicions finals cal destacar la primera, que introdueix una modificació a 
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, amb la 
finalitat d’incorporar la regulació dels aspectes essencials dels avals a les obligacions 
econòmiques derivades de les emissions de bons i obligacions de les entitats de crèdit, 
els requisits i tràmits essencials per al seu atorgament i les comissions associades a 
aquests avals. Aquesta modificació fa possible que es pugui tornar a iniciar i de forma 
immediata l’atorgament d’aquests avals, una vegada autoritzada la pròrroga del seu règim 
per la Decisió de la Comissió Europea de 29 de juny de 2012, facilitant l’accés de les 
entitats de crèdit a la liquiditat i el finançament que necessitin en tant que puguin obtenir 
l’assistència financera europea anteriorment esmentada. Les altres tres disposicions 
finals identifiquen els títols competencials a l’empara dels quals es dicta aquest Reial 
decret llei, habiliten els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i 
Competitivitat per dictar les normes necessàries per a l’aplicació i el desplegament del 
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que preveu aquest Reial decret llei i en disposen l’entrada en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

La situació extraordinària d’urgents necessitats de finançament de les comunitats 
autònomes i els seus creixents problemes d’accés al crèdit justifiquen la necessitat de 
posar en marxa de forma urgent un mecanisme que permeti alleujar aquestes necessitats, 
atendre els venciments del deute de les comunitats autònomes de manera immediata i 
evitar que es posi en risc la seva sostenibilitat financera.

En el conjunt i en cada una de les mesures que s’adopten concorren, per la seva 
naturalesa i finalitat, les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix 
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 que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta dels ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i 
Competitivitat, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 
de juliol de 2012,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret llei té per objecte la creació d’un mecanisme de suport a la 
liquiditat de les comunitats autònomes, de caràcter temporal i voluntari, que permeti 
atendre les necessitats financeres de les comunitats autònomes.

S’entén com a necessitats financeres, als efectes d’aquest Reial decret llei, els 
venciments del deute públic de les comunitats autònomes, en els termes que preveu 
l’article 4.2 d’aquest Reial decret llei, així com les quantitats addicionals necessàries per 
finançar l’endeutament.

Article 2. Adhesió al mecanisme.

1. L’adhesió a aquest mecanisme exigeix l’acceptació prèvia pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques de la sol·licitud formulada per la comunitat autònoma, la qual 
s’atorga atenent la situació financera d’aquesta.

2. Una vegada acceptada la sol·licitud, la comunitat autònoma ha d’adoptar un acord 
del seu consell de govern o òrgan competent, en què consti la seva voluntat d’adhesió al 
mecanisme i el compromís de complir el que disposen aquest Reial decret llei i els acords 
del Consell de Política Fiscal i Financera, de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics, així com el que prevegi qualsevol disposició que desplegui aquest mecanisme 
de finançament.

L’adhesió al mecanisme suposa l’acceptació de les condicions financeres i fiscals 
previstes a la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i les fixades en aquest Reial decret 
llei.

Article 3. Principi de temporalitat.

1. La sol·licitud d’adhesió a aquest mecanisme l’ha de presentar la comunitat 
autònoma al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del 31 de desembre 
de 2012, llevat que per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics 
es decideixi prorrogar aquest termini.

2. Aquest mecanisme ha d’atendre les necessitats financeres definides a l’article 1 
mentre persisteixin dificultats d’accés de les comunitats autònomes als mercats financers, 
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i correspon a la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics l’apreciació, amb 
periodicitat anual, d’aquesta circumstància.

CAPÍTOL II

Condicions financeres i fiscals

Article 4. Condicions financeres.

L’adhesió a aquest mecanisme comporta l’acceptació per la comunitat autònoma, així 
com pels seus organismes o ens públics que es classifiquin dins del sector 
d’administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de 
Comptes, de les condicions financeres següents:

1. La comunitat autònoma s’ha de sotmetre als principis de prudència financera que 
es fixin per resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

2. La liquiditat atorgada amb aquest mecanisme ha de ser utilitzada per atendre:

a) els venciments corresponents als valors emesos;
b) els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals 

Espanya sigui membre;
c) les operacions que, si s’escau, no puguin ser refinançades o novades per les 

mateixes comunitats autònomes, respectant el criteri de prudència financera definit per 
resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera;

d) les necessitats de finançament del dèficit públic.

3. No poden realitzar operacions instrumentades en valors ni operacions de crèdit a 
l’estranger, llevat d’autorització expressa prèvia de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera sense perjudici de l’autorització preceptiva del Consell de Ministres, de 
conformitat amb l’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 
de les comunitats autònomes.

4. Les condicions financeres de totes les operacions de crèdit de la comunitat 
autònoma, tant a curt com a llarg termini, que no estiguin subjectes a autorització de 
conformitat amb la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les 
comunitats autònomes, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, s’han de comunicar a la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera. A aquesta comunicació s’hi ha d’adjuntar el certificat de la intervenció general 
de la comunitat autònoma o unitat equivalent sobre el compliment de les condicions 
financeres.

5. L’Estat, en nom i per compte de la comunitat autònoma, ha de gestionar, amb 
càrrec al crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat 
autònoma, a través de l’agent de pagaments designat a l’efecte.

6. Els recursos del sistema de finançament de cada comunitat autònoma de règim 
comú han de respondre de les obligacions contretes amb l’Estat en ocasió de la utilització 
del mecanisme que regula aquest Reial decret llei.

7. La comunitat autònoma ha de subscriure la corresponent operació de crèdit amb 
l’Estat en els termes que preveu l’article 14.

Articulo 5. Condicions fiscals.

L’adhesió a aquest mecanisme per part d’una comunitat autònoma comporta 
l’acceptació de totes les condicions següents:

1. En el termini de quinze dies naturals des de l’aprovació de l’acord que preveu 
l’article 2, la comunitat autònoma ha de presentar i acordar amb el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques un pla d’ajust que asseguri el compliment dels objectius 
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d’estabilitat i de deute públic, així com el reemborsament de les quantitats aportades pel 
Fons de liquiditat autonòmic que regula el capítol III d’aquest Reial decret llei.

Si la comunitat autònoma ja té aprovat un pla d’ajust, com a conseqüència de l’accés 
a altres mecanismes addicionals establerts per l’Estat de conformitat amb el que preveu 
la disposició addicional primera de la Llei orgànica, 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, s’han d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques les modificacions que siguin necessàries per al compliment 
dels nous compromisos adquirits.

2. Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la seva 
intervenció general o unitat equivalent, com a part del pla d’ajust, un pla de tresoreria i 
detall de les operacions de deute viu, segons el model normalitzat, amb la informació 
següent:

a) Calendari i pressupost de Tresoreria que contingui els seus cobraments i 
pagaments mensuals per rúbriques incloent-hi la previsió del seu mínim mensual de 
tresoreria.

b) Previsió mensual d’ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari 

previst d’impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de 

l’exercici corrent com d’anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels pròxims deu anys.
i) Qualsevol altra informació economicofinancera que el Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques consideri necessària.

En els cinc primers dies hàbils de cada mes la comunitat autònoma ha d’enviar al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques les actualitzacions que corresponguin de 
la informació continguda en el pla de tresoreria.

3. Permetre l’accés i remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la 
informació que preveu l’article 6. L’enviament i captura d’aquesta informació s’ha de fer a 
través de models normalitzats o sistemes de càrrega massiva de dades.

4. 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 de conformitat 
amb el que assenyalen els articles següents.

5. El pla d’ajust, que ha de ser únic amb independència del mecanisme del qual 
derivi, s’ha d’actualitzar almenys un cop l’any d’acord amb el pressupost presentat per la 
comunitat autònoma.

En tot cas, si la comunitat autònoma té en vigor un pla economicofinancer o un pla de 
reequilibri, l’actualització anual del pla d’ajust ha de coincidir en el temps amb 
l’actualització dels plans esmentats, segons correspongui, amb els quals a més ha de 
mantenir la deguda consistència.

6. La manca de tramesa o la valoració desfavorable del pla d’ajust donen lloc a la 
inadmissió de l’adhesió al mecanisme. Així mateix, els supòsits anteriors o l’incompliment 
del dit pla comporta 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.

Article 6. Remissió d’informació sobre el pla d’ajust.

1. La comunitat autònoma ha d’enviar mensualment, a través de la seva intervenció 
general o unitat equivalent, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació 
actualitzada sobre l’execució del seu pla d’ajust relativa almenys als elements següents:

a) Execució pressupostària mensual dels capítols de despeses i ingressos.
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b) Adequació a la realitat del pla d’ajust i valoració de les mesures en curs.
c) Valoració dels riscos a curt i mitjà termini en relació amb el compliment dels 

objectius que es pretenen amb l’aplicació del pla d’ajust. En particular, s’han d’analitzar 
les previsions de liquiditat i les necessitats d’endeutament.

d) Anàlisi de les desviacions que s’han produït en l’execució del pla d’ajust.
e) Recomanacions, si s’escau, de modificació del pla d’ajust amb l’objectiu de 

complir els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
f) Informació actualitzada del seu pla de tresoreria i detall de les operacions de deute 

viu.

2. En tot cas, les comunitats autònomes han d’atendre qualsevol altre requeriment 
d’informació que, a aquests efectes, els formuli el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

Article 7. Seguiment dels plans d’ajust.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer el seguiment dels 
plans d’ajust.

2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma ha de vetllar per l’aplicació 
adequada del pla d’ajust en els termes que preveu l’article 5, per a la qual cosa ha de dur 
a terme totes les actuacions que siguin necessàries i, si s’escau, ha de deixar constància 
de la seva no-adopció o incompliment en els informes de seguiment corresponents que 
ha d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Aquests informes els ha de tenir en compte el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en elaborar els informes de seguiment dels plans d’ajust.

3. En cas que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques detecti riscos 
d’incompliment o incompliment de les mesures del pla d’ajust, n’ha de proposar la 
modificació amb l’adopció de noves mesures o l’alteració del calendari de la seva 
execució, i pot sol·licitar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat que acordi 
les actuacions necessàries per portar a terme una missió de control.

En tot cas, el compliment de les mesures proposades condiciona la concessió dels 
successius trams de préstec sense perjudici del que preveu l’article 14.

Si el risc detectat és de possible incompliment del pagament dels venciments de 
deute públic, s’ha de procedir de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 8. Control dels plans d’ajust.

1. Quan la Intervenció General de l’Administració de l’Estat enviï una missió de 
control, aquesta té com a objectiu concretar el diagnòstic de la situació financera de la 
comunitat autònoma en el marc dels compromisos adquirits en el pla d’ajust, aplicant les 
tècniques i metodologies de control que es considerin oportunes.

2. L’òrgan de control intern de la comunitat autònoma ha de prestar tota l’ajuda i 
col·laboració que sigui necessària a la missió de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, que ha de tenir accés a la totalitat de la documentació de la comunitat 
autònoma, per al bon desenvolupament de les seves funcions.

3. En el termini màxim d’un mes des que s’iniciï la missió de control, la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat ha d’emetre un informe sobre l’adequació financera 
de les previsions recollides en el pla d’ajust en vigor i els incompliments o riscos 
d’incompliment d’aquest.

4. Aquest informe s’ha de remetre 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, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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CAPÍTOL III

Fons de liquiditat autonòmic

Article 9. Creació i vigència del Fons de liquiditat autonòmic.

1. Es crea el Fons de liquiditat autonòmic, com a mecanisme de suport a la liquiditat, 
d’ara endavant, el Fons, amb naturalesa de fons sense personalitat jurídica dels que 
preveu l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, amb la 
finalitat de dotar de liquiditat les comunitats autònomes adherides. El Fons està adscrit al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, i la seva gestió financera l’efectua l’Institut de Crèdit Oficial.

2. Amb càrrec als recursos del Fons s’han de realitzar operacions de crèdit a favor 
de les comunitats autònomes que permetin atendre les seves necessitats financeres.

3. El Consell de Ministres, una vegada liquidades les operacions de crèdit amb les 
comunitats autònomes i amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics, pot acordar la liquidació i extinció del Fons.

Article 10. Recursos del Fons de liquiditat autonòmic.

1. El Fons de liquiditat autonòmic es dota amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat, per a l’exercici 2012, per un import de 18.000 milions d’euros.

2. Als efectes indicats a l’apartat anterior, es concedeix un crèdit extraordinari al 
pressupost en vigor de la secció 15 «Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques», 
servei 22 «Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local», programa 922N 
«Coordinació i relacions financeres amb els ens territorials», capítol 8 «Actius financers», 
article 87 «Aportacions patrimonials», concepte 879 «Aportació patrimonial al Fons de 
liquiditat autonòmic», per un import de 18.000 milions d’euros.

El crèdit extraordinari que es concedeix en aquest apartat es finança amb deute 
públic.

3. Els rendiments de qualsevol naturalesa que generi el Fons, una vegada deduïdes 
les despeses de gestió del mateix Fons, s’han d’ingressar anualment al Tresor Públic.

4. Es poden atendre amb càrrec a les dotacions del Fons les despeses que ocasioni 
la seva gestió.

Article 11. Captació dels recursos.

El programa de finançament de l’Estat ha d’incorporar els imports derivats de les 
operacions d’endeutament necessaris per finançar les operacions de crèdit del Fons 
previstes en aquest Reial decret llei.

Article 12. Règim economicofinancer del Fons de liquiditat autonòmic.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control d’aquest Fons 
és el que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als fons 
que no tenen personalitat jurídica la dotació dels quals s’efectuï majoritàriament amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, esmentats a l’article 2.2 de la mateixa Llei.

2. La formulació, posada a disposició, aprovació i rendició de comptes del Fons de 
liquiditat autonòmic correspon a la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Article 13. Gestió del Fons de liquiditat autonòmic.

1. Correspon a l’Institut de Crèdit Oficial la gestió financera del Fons. En virtut d’això, 
entre altres funcions, l’Institut de Crèdit Oficial ha de formalitzar, en nom i representació 
del Govern espanyol, i per compte de l’Estat, les corresponents pòlisses de préstec a 
subscriure amb les comunitats autònomes, en virtut de la instrucció preceptiva de la 
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, a proposta del Ministeri d’Hisenda 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 168  Dissabte 14 de juliol de 2012  Secc. I. Pàg. 8

i Administracions Públiques. Igualment, ha de prestar els serveis d’instrumentació tècnica, 
comptabilitat, caixa, agent pagador, seguiment i, en general, tots aquells serveis de 
caràcter financer relatius a les operacions autoritzades amb càrrec al Fons de liquiditat 
autonòmic, sense perjudici de les competències que en matèria de control s’estableixen a 
la Llei 47/2003, general pressupostària, i altra normativa vigent.

2. Per instruccions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i en la 
qualitat d’agent financer del Fons, l’Institut de Crèdit Oficial pot contractar amb càrrec al 
Fons les assistències tècniques vinculades a les operacions objecte d’aquest manament 
que siguin necessàries. El procediment de contractació s’ha d’ajustar a les previsions 
normatives específiques referents a la contractació de l’Institut.

3. Anualment, amb càrrec al Fons i prèvia autorització per acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics, s’ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial 
pels costos en què incorri en el desenvolupament i l’execució de la funció que se li 
encomana, mitjançant el pagament de la compensació econòmica corresponent.

CAPÍTOL IV

Operacions de crèdit

Article 14. Concertació d’operacions de crèdit.

1. L’Estat ha de concertar operacions de crèdit, amb càrrec al Fons de liquiditat 
autonòmic, amb cada una de les comunitats autònomes que s’adhereixin al mecanisme 
per un import que no pot superar els recursos necessaris per atendre els venciments del 
deute financer per la comunitat autònoma i les seves entitats dependents que es 
classifiquin dins del sector d’administracions públiques, d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes, així com les quantitats necessàries per 
finançar l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat pressupostària, amb els límits 
que s’estableixin per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

2. Les condicions financeres aplicables a aquestes operacions de crèdit s’han 
d’establir per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, a 
proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. Les condicions esmentades han de garantir la repercussió de les despeses 
financeres i altres costos en què incorri el Fons de liquiditat autonòmic.

3. L’Estat, en nom i per compte de la comunitat autònoma, ha de gestionar, amb 
càrrec al crèdit concedit, el pagament dels venciments de deute públic de la comunitat 
autònoma, a través de l’Institut de Crèdit Oficial com a agent de pagaments designat a 
l’efecte.

4. Les disposicions del Fons de liquiditat autonòmic a favor de les comunitats 
autònomes adherides al mecanisme, per atendre les seves necessitats financeres 
addicionals, s’han d’ajustar a un calendari per trams. El desemborsament de cada tram 
està condicionat al compliment de les condicions fiscals i financeres, amb l’informe previ 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Article 15. Retenció dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú.

Els recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú 
que s’adhereixin a aquest mecanisme han de respondre de les obligacions contretes amb 
l’Estat, mitjançant retenció, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 
vuitena de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes. Tot això sense que pugui quedar afectat el compliment de les obligacions 
derivades de les operacions d’endeutament amb institucions financeres multilaterals.
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Article 16. Agent de pagaments.

Correspon a l’Institut de Crèdit Oficial l’administració i gestió de les operacions de 
crèdit que es concertin a l’empara d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional primera. Adhesions de les comunitats autònomes del País Basc i 
Navarra.

L’adhesió a aquest mecanisme de les comunitats autònomes del País Basc i Navarra 
requereix amb caràcter previ la subscripció d’un conveni amb l’Estat en el marc de la 
Comissió Mixta del Concert i la Comissió Coordinadora, respectivament, que afecti 
recursos en garantia de l’operació de crèdit que es formalitzi.

Disposició addicional segona. Aplicació a les entitats locals de les comunitats autònomes 
del País Basc i Navarra del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors 
d’entitats locals.

1. A les entitats locals del País Basc i Navarra, que estiguin incloses en el model de 
participació en tributs de l’Estat, els pot ser aplicable el mecanisme de pagament a 
proveïdors a què es refereix el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i el Reial decret llei 
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors, per a la qual cosa s’han de subscriure prèviament els convenis corresponents 
entre l’Administració General de l’Estat i les diputacions forals del País Basc o la 
Comunitat Foral de Navarra, segons correspongui.

2. En els convenis que se subscriguin s’ha de considerar la garantia última de la 
participació d’aquelles entitats locals en els impostos estatals concertats o convinguts, 
d’acord amb el que disposen els respectius Concert econòmic amb el País Basc i Conveni 
econòmic amb la Comunitat Foral de Navarra.

Així mateix, en els convenis esmentats s’han de tenir en compte el procediment i les 
obligacions que estableixen les normes especificades a l’apartat 1. No obstant això, en 
aquests convenis s’han d’establir les especialitats sobre obligacions d’informació i 
procediments del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors que, si 
s’escau, siguin aplicables al País Basc i Navarra.

Disposició addicional tercera. Pressupostos del Fons de liquiditat autonòmic.

S’aproven els pressupostos del Fons de liquiditat autonòmic, que s’adjunten com a 
annex.

Disposició addicional quarta. Liquidacions negatives 2008 i 2009.

L’endeutament objecte de finançament pel mecanisme que regula el present Reial 
decret llei inclou l’endeutament previst en els acords del Consell de Política Fiscal i 
Financera per finançar l’anualitat que s’hagi de satisfer en l’exercici corrent per abonar les 
liquidacions negatives en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la 
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries.

Disposició addicional cinquena. Assistència financera europea per a la recapitalització 
de les entitats financeres espanyoles.

1. La informació que el Banc d’Espanya hagi de facilitar a la Comissió Europea, al 
Banc Central Europeu, a l’Autoritat Bancària Europea, al Fons Monetari Internacional, al 
Fons Europeu d’Estabilitat Financera i, si s’escau, al Mecanisme Europeu d’Estabilitat en 
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el marc de l’assistència financera per a la recapitalització de les entitats financeres 
espanyoles queda exceptuada del deure de secret que preveu l’article 6 del Reial decret 
legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en matèria d’entitats 
de crèdit al de les Comunitats Europees, en la mesura que aquesta informació sigui 
necessària per a l’acompliment de les funcions que les institucions esmentades tenen 
atribuïdes en relació amb la dita assistència financera.

2. En aquest mateix marc, s’autoritza el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
a subscriure els acords i contractes que siguin necessaris per a la formalització i posada a 
disposició de l’Estat i del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària de l’assistència 
financera, sense que el finançament que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
pugui rebre, directament o indirectament a través de l’Estat, en efectiu o en valors de 
deute, en el context de l’esmentada assistència financera es prengui en consideració als 
efectes dels límits que preveu el segon paràgraf de l’article 2.5 del Reial decret llei 9/2009, 
de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les 
entitats de crèdit.

3. En el context dels processos de recapitalització que preveu el Reial decret llei 
9/2009, de 26 de juny, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària pot anticipar en 
forma de préstec, en efectiu o en valors de deute, l’import dels suports financers que 
hagin sol·licitat les entitats participants en aquests processos. La decisió d’atorgar aquest 
avançament està condicionada a l’existència de circumstàncies que, segons el parer del 
Banc d’Espanya, puguin determinar que l’entitat en qüestió es vegi sotmesa a tensions de 
liquiditat que puguin afectar la seva estabilitat durant el període necessari per a l’efectiva 
subscripció i desemborsament dels suports del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària en els termes i amb els requisits exigits pel Reial decret llei 9/2009, de 26 de 
juny.

L’avançament al qual es refereix el paràgraf precedent ha de ser compensat com a 
crèdit enfront de l’entitat en el moment en què tingui lloc la subscripció i desemborsament 
dels instruments representatius de recursos propis corresponents. En el supòsit que 
aquesta subscripció i desemborsament no tingui finalment lloc perquè no es compleix 
algun dels requisits exigits pel Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny, o per qualsevol altra 
causa, l’entitat està obligada a reemborsar immediatament al Fons de Reestructuració 
Ordinària Bancària la totalitat de l’efectiu o dels valors lliurats en préstec. Així mateix, en 
cas que l’import dels suports financers formalitzats sigui inferior a l’import de l’avançament, 
l’entitat està obligada a reemborsar immediatament l’excés corresponent.

El que preveu aquesta disposició s’entén sense perjudici del compliment de la 
normativa en matèria de defensa de la competència i ajudes d’Estat.

4. En l’àmbit de les seves funcions de reforç de la solvència de les entitats de crèdit, 
i tenint en compte el benefici del conjunt del sistema d’entitats adherides, el Fons de 
garantia de dipòsits d’entitats de crèdit pot adoptar mesures tendents a facilitar la 
implementació de l’assistència financera europea per a la recapitalització de les entitats 
de crèdit espanyoles. En tot cas, el cost d’aquestes mesures ha de resultar inferior als 
desemborsaments que hauria hagut de realitzar el Fons de garantia de dipòsits d’entitats 
de crèdit de conformitat amb la seva normativa reguladora, en el context dels processos 
de reestructuració ordenada i reforçament dels recursos propis d’entitats de crèdit que 
preveu el Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny.

A aquest efecte, el Fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit pot comprometre 
el seu patrimoni per a la prestació de les garanties que es puguin exigir en l’àmbit de 
l’assistència financera esmentada.

Aquest compromís i les garanties poden ser assumides per les entitats de crèdit en el 
marc dels plans de recapitalització que aprovi el Banc d’Espanya.

Disposició transitòria única. Mitjans de remissió d’informació.

Mentre no estiguin disponibles els mitjans que preveu l’article 5, la informació s’ha de 
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans electrònics que el 
mateix Ministeri estableixi a l’efecte.
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Disposició derogatòria única. Derogacions normatives.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei queden derogades totes les disposicions 
del mateix rang o inferior que s’oposin al que s’hi disposa.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2012.

La Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, 
queda modificada de la manera següent:

U. Les lletres b) i c) de l’apartat dos de l’article 52 queden redactades en els termes 
següents:

«b) 55.000.000 milers d’euros per a l’atorgament d’avals a les obligacions 
econòmiques derivades de les emissions de bons i obligacions noves que realitzin 
les entitats de crèdit residents a Espanya amb una activitat significativa en el mercat 
de crèdit nacional, i que es regulen a l’article 52 bis.

c) 3.000.000 milers d’euros per als avals destinats a garantir valors de renda 
fixa emesos per fons de titulització d’actius que es regulen a l’article 53.»

Dos. S’introdueix un nou article 52 bis, amb la redacció següent:

«Article 52 bis. Avals per garantir emissions de bons i obligacions de les entitats 
de crèdit.

U. L’Administració General de l’Estat pot atorgar avals fins al 15 de desembre 
de 2012, per un import màxim de 55.000.000 milers d’euros, a les obligacions 
econòmiques derivades de les emissions de bons i obligacions noves que realitzin 
les entitats de crèdit amb domicili social a Espanya i que, segons el parer del Banc 
d’Espanya, siguin solvents i presentin necessitats conjunturals de liquiditat.

Per poder obtenir l’aval de l’Administració General de l’Estat, l’entitat sol·licitant 
ha d’assolir, a més, individualment o conjuntament amb la resta d’entitats del seu 
grup consolidable, una quota de com a mínim l’u per mil del total de la partida 2.4. 
«Préstecs i crèdits. Altres sectors» corresponent a Residents a Espanya de l’últim 
estat UEM 1 (Balanç resumit. Negocis a Espanya) publicat en el Butlletí Estadístic 
del Banc d’Espanya. Així mateix, en el cas d’entitats de crèdit amb domicili social a 
Espanya que hagin cedit la gestió de la seva liquiditat en el mercat interbancari de 
manera sistemàtica a una altra entitat amb la qual tinguin un acord de compensació 
contractual, pot sol·licitar l’aval l’entitat que tingui assignada aquesta gestió.

Dins de cada grup consolidable, l’aval de l’Administració General de l’Estat 
s’atorga, si s’escau, a les operacions realitzades per les entitats sol·licitants.

Dos. Amb caràcter previ a l’atorgament d’aval s’ha de sol·licitar informe al 
Banc d’Espanya sobre el compliment dels requisits que estableix l’apartat anterior. 
L’atorgament està condicionat a l’existència de romanent de límit d’aval en el 
moment de presentar la sol·licitud.

L’aval s’atorga amb renúncia al benefici d’excussió de l’article 1830 del Codi 
civil i caràcter irrevocable i incondicional, en els termes que estableixin les ordres 
d’atorgament. L’aval ha de garantir el principal de l’emissió i els interessos ordinaris.

Tres. Si es produeix l’execució de l’aval, sempre que aquesta s’insti dins dels 
5 dies naturals següents a la data de venciment de l’obligació garantida, l’Estat ha 
de satisfer una compensació als titulars legítims dels valors garantits, sense 
perjudici de les quantitats que hagi d’abonar en virtut de l’aval. L’import d’aquesta 
compensació és el que resulti d’aplicar al pagament en què consisteixi l’execució 
de l’aval el tipus d’interès Euro Over Night Index Average publicat pel Banc 
d’Espanya o el que, si s’escau, determini el ministre d’Economia i Competitivitat, 
del dia del venciment de l’obligació garantida pel nombre de dies que transcorrin 
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entre aquesta data i la de pagament efectiu per l’avalista, sobre la base d’un any de 
360 dies.

La Secretaria General del Tresor i Política Financera ha de comunicar l’execució 
de l’aval al Banc d’Espanya per si és procedent adoptar alguna de les mesures 
contingudes, entre altres disposicions, a la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre 
disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.

Quatre. Els avals atorgats per l’Administració General de l’Estat meriten, a 
favor d’aquesta, les comissions següents:

a) L’atorgament d’aval merita una comissió del 0,5% del total atorgat, que ha 
de liquidar la Secretaria General del Tresor i Política Financera i el pagament de la 
qual ha de ser acreditat per l’entitat amb caràcter previ a la formalització de l’aval 
per part del ministre d’Economia i Competitivitat.

b) Cada emissió avalada de bons o d’obligacions merita una comissió 
d’emissió, el pagament de la qual ha d’acreditar l’entitat emissora abans de procedir 
a l’emissió. Els imports satisfets en concepte de comissió d’atorgament d’aval s’han 
de deduir íntegrament d’aquesta comissió d’emissió. Els criteris per calcular les 
comissions d’emissió s’han d’establir per resolució de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera d’acord amb les directrius per al càlcul dels preus de les 
garanties que conté la Comunicació de la Comissió Europea d’1 de desembre de 
2011 sobre l’aplicació, a partir de l’1 de gener de 2012, de les normes sobre ajudes 
estatals a les mesures de suport als bancs en el context de la crisi financera.

Cinc. Les sol·licituds es poden presentar davant la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera abans del 5 de desembre de 2012. La Secretaria 
General del Tresor i Política Financera ha d’aprovar el model de sol·licitud 
mitjançant resolució.»

Disposició final segona. Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.11a i 14a de 
la Constitució espanyola, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva sobre bases 
de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances i hisenda general i deute de l’Estat, 
respectivament.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

S’autoritza els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i 
Competitivitat per dictar les normes necessàries per a l’aplicació i el desplegament del 
que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Pressupostos del Fons de liquiditat autonòmic

Fons per a la liquiditat autonòmica

Milers
d’euros

Pressupost d’explotació:

«Compte de resultat economicopatrimonial»

1. 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. Transferència i subvencions concedides
5. Altres despeses de gestió ordinària. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5

  a) Subministraments i serveis exteriors.
  b) Altres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5
B) Total de despeses de gestió ordinària (4 + 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 22,5
6. Altres partides no ordinàries.

  a) Ingressos.
  b) Despeses.

II. Resultat de les operacions financeres (I + 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

 7. Ingressos financers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

  a) De participacions en instruments de patrimoni.

    a.1) En entitats del grup, multigrup i associades.
    a.2) En altres entitats.

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

    b.1) En entitats del grup, multigrup i associades.
    b.2) Altres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5

8. Despeses financeres.

  a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades.
  b) Altres.

9. Valoració 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, 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,5
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II + III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
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